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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 Joanna Jóźwiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LPO/76/2017 z 9 maja 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Mariusz Zaborowski, Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin2 (dalej: Burmistrz) 

(dowód: akta kontroli str. 3-6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Gmina Ślesin uwzględniła w obowiązującym Studium4 uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego wszystkie pięć złóż kopalin występujących na jej 
terenie, w których znajdują się zasoby geologiczne bilansowe5, zalegające poza 
filarami ochronnymi6. Treść Studium została zaopiniowana i uzgodniona zgodnie 
z procedurą planistyczną określoną w rozdziale 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym7. Przyjęty w Studium sposób 
zagospodarowania obszaru szczegółowo rozpoznanego i nieeksploatowanego złoża 
węgla brunatnego „Ościsłowo” umożliwiał jego przyszłe wykorzystanie dla celów 
gospodarczych.  

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na niesporządzeniu zaktualizowanego 
opracowania ekofizjograficznego, o którym mowa w art. 72 ust. 4 i 5 ustawy dnia z 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska8, na potrzeby zmiany Studium uchwalonej 
12 marca 2013 r., pomimo że w informacjach o środowisku zaszły istotne zmiany 
związane z udokumentowaniem w 2007 r. złoża węgla brunatnego „Ościsłowo”.  

                                                      
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 1 grudnia 2010 r. 
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  Przyjęte uchwałą Nr 290/XXXI/2013 Rady Miejskiej Gminy Ślesin (dalej: Rada Miejska) z 12 marca 2013 r., 
zmienioną uchwałą Nr 178/XVIII/16 Rady Miejskiej z 16 czerwca 2016 r. i upublicznione na stronie BIP Gminy 
Ślesin w zakładce „Prawo lokalne”, dalej: Studium. 
5 Zasoby bilansowe – kopaliny w granicach złoża, których jakość odpowiada aktualnym kryteriom gospodarczego 
wykorzystania, a złoże spełnia kryteria geologiczno-górnicze bilansowości umożliwiające eksploatację. 
6 Część obszaru górniczego, w którym są zabronione wszelkie roboty górnicze. 
7  Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, dalej: ustawa o planowaniu przestrzennym. 
8  Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm., dalej: Prawo ochrony środowiska. 
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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 Według bazy danych MIDAS9 na obszarze gminy Ślesin (dalej: Gmina) występują 
następujące złoża kopalin rozpoznane szczegółowo10: 

− węgla brunatnego „Ościsłowo” o łącznej wielkości zasobów 60.166 tys. ton, w 
tym zasobów bilansowych - 41.317 tys. ton; stan rozpoznania zasobów11 
kształtował się następująco: A+B 7.444 tys. ton, C1 42.508 tys. ton i C2 10.214 
tys. ton;  

− surowców ilastych ceramiki budowlanej „Sarnowa II” o łącznej wielkości zasobów 
1.555,5 tys. m3, całość tych zasobów stanowiła zasoby bilansowe oznaczone 
skalą rozpoznania C1; 

− surowców ilastych ceramiki budowlanej „Wygoda” o łącznej wielkości zasobów 
210 tys. m3, całość tych zasobów stanowiła zasoby bilansowe oznaczone skalą 
rozpoznania C1. 

Ponadto w systemie MIDAS ujawniono występowanie na obszarze Gminy złóż węgla 
brunatnego, z których eksploatacja została zaniechana: 

− „Lubstów” o łącznej wielkość zasobów 5.175 tys. ton, w tym zasobów 
bilansowych 1.859 tys. ton; 

−  „Pątnów I” o łącznej wielkość zasobów 9.253,9 tys. ton, z tego 7.004,3 tys. ton 
zasobów bilansowych, w całości zalegających w filarach ochronnych. 

Dla żadnego z ww. pięciu złóż kopalin w systemie MIDAS nie podano wielkości 
zasobów przemysłowych. 

W systemie MIDAS ujawniono również występowanie na obszarze Gminy wód 
leczniczych w złożu „Ślesin IGH-1” o wielkości zasobów przemysłowych 16 m3/h.  

(akta kontroli, str. 7-8, 20, 282) 

Wymienione wyżej złoża kopalin, poza złożem „Pątnów I”, zostały ujawnione 
w obowiązującym Studium.  

Burmistrz wyjaśnił12, że złoże „Lubstów” położone jest na terenie gminy Sompolno, 
a na terenie gminy Ślesin znajduje się jedynie część zwałowiska zewnętrznego 
odkrywki13. Dodał, że złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej „Wygoda” 
i „Sarnowa II” po likwidacji cegielni w Sarnowej, powstałej w 1930 r., utraciły swoją 
wartość. Złoża te w Studium przedstawiono jako istniejące, lecz bez ustalenia funkcji 
powierzchniowej eksploatacji złoża – pozostają one w „uśpieniu”. Odnośnie złoża 

                                                      
9  Serwis prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie: 
geoportal.pgi.gov.pl/midas-web; stan na 31 grudnia 2016 r. 
10  W systemie MIDAS ujęte zostały ponadto trzy złoża, które zostały skreślone z bilansu zasobów, w tym dwa 
węgla brunatnego („Konin – odkrywkowa Pątnów” i „Pątnów II”) i jedno kruszywa naturalnego („Wygoda”). 
11 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.) 
12 Pismo Burmistrza z 11 września 2017 r. 
13 Co zostało ujawnione w zapisach Studium w części dotyczącej uwarunkowań wynikających ze stanu 
środowiska, w tym stanu rolniczego i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz 
wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
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„Pątnów I” Burmistrz wyjaśnił14, że nie zostało ono ujęte w Studium ponieważ jego 
eksploatacja została zakończona w latach 70-tych ubiegłego stulecia. 

(akta kontroli, str. 19, 77-78, 165-167, 282-309, 490-491) 

Urząd był w posiadaniu dokumentacji geologicznej15 dla rozpoznanego złoża 
„Ościsłowo” oraz dla złoża kruszywa naturalnego „Wygoda”, którego eksploatacja 
została zakończona. Dla złoża „Sarnowa” Burmistrz uzyskał taką dokumentację, 
w trakcie trwania kontroli NIK, z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu16.  

(akta kontroli, str. 10-18, 21-22)  

1.2  Według wyjaśnień17 Burmistrza, w latach 2012-2017 nie obowiązywały koncesje 
na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin na terenie Gminy, dla których 
nie były dotychczas wydane decyzje dotyczące dokumentacji geologicznej18.  

(akta kontroli, str. 25, 64-72)  

1.3 Spośród rozpoznanych złóż kopalin występujących na terenie Gminy dla jednego 
z nich - złoża węgla brunatnego „Ościsłowo” - organem wydającym koncesję jest 
Minister Środowiska. Złoże to zajmuje powierzchnię 2.454 ha, w tym 2.022 ha 
stanowi obszar gospodarki rolnej, 238,5 ha – obszar gospodarki leśnej, 116,8 ha 
– obszar gospodarki komunalnej i 76,5 ha – nieużytki. Według danych 
ujawnionych w karcie złoża „Ościsłowo”19 do możliwych zagrożeń środowiska 
przez wydobywanie i przeróbkę kopaliny z tego złoża zaliczone zostały 
zaburzenia warunków wodnych w górotworze, deformacje powierzchni terenu 
i odwodnienie. Możliwymi zagrożeniami eksploatacji były osuwiska.  

(akta kontroli, str. 7, 20)  

W dokumencie „Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin – tereny związane z eksploatacją 
węgla brunatnego odkrywka „Ościsłowo””, opracowanym w sierpniu 2015 r., 
wskazano na najistotniejsze zmiany w środowisku przyrodniczym wywołane 
odkrywkową eksploatacją węgla brunatnego, w tym m.in. na trwałe i okresowe zmiany 
stosunków wodnych na powierzchni i w górotworze oraz całkowite przeobrażenie 
warstwy glebowej i naturalnego ukształtowania powierzchni w obrębie wyrobisk, 
zwałowisk i obiektów towarzyszących. Podano, że największym zagrożeniem 
wywołanym przez lej depresyjny jest obniżający się poziom wody gruntowej 
w utworach czwartorzędowych.  

(akta kontroli, str. 172-178, 310-371)  

1.4 Spośród 32 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujących na terenie Gminy jeden, uchwalony w 2002 r.20, obejmował swym 
zasięgiem obszary trzech złóż kopalin: „Ościsłowo” w miejscowości Marianowo, 
„Wygoda”21 w miejscowości Wygoda i „Ślesin” w miejscowości Głębocko. Obszar 
złoża „Sarnowo” nie był objęty żadnym z obowiązujących miejscowych planów.  

 (akta kontroli, str. 27, 34-63, 73-76)  

                                                      
14 Pismo Burmistrza z 14 września 2017 r. 
15 Zawiadomienie Ministra Środowiska z 6 listopada .2007 r. o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża węgla 
brunatnego „Ościsłowo” i zawiadomienie Starosty Konińskiego z 23 marca 2004 r. o przyjęciu dokumentacji 
geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Wygoda”. 
16 Decyzja z 8 lipca 1982 r. Głównego Geologa Wojewódzkiego w Koninie zatwierdzająca kartę rejestracyjną złoża 
surowców ilastych „Sarnowa”. 
17 Pismo Burmistrza z 21 sierpnia 2017 r. 
18 Gmina w 2012 r. i 2013 r. uzyskała dochody budżetowe z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobyty piasek i żwir 
w wysokości ogółem 471 zł, w latach 2014-2017 (do 23 sierpnia) Gmina z tytułu tych opłat nie uzyskała żadnych 
dochodów. 
19 Karta złoża zamieszczona była w systemie danych MIDAS. 
20 Uchwała nr 327/XXXIX/02 Rady Miejskiej z 28 czerwca 2002 r.  
21 Złoże iłów warstwowych. 
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Rada Miejska 27 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę nr 335/XXXIV/13 z o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
dotyczącego projektowanej odkrywki „Ościsłowo” na obszarze Gminy (plan do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych NIK nie został uchwalony; ustalenia w tym 
zakresie zostały opisane w dalszej treści wystąpienia). Uchwała została wywołana na 
wniosek PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. (dalej: Kopalnia). 

(akta kontroli, str. 79-81) 

1.5 W kontrolowanym okresie została uchwalona jedna zmiana Studium, w dniu 16 
czerwca 2016 r.22. Zmiana ta została wprowadzona na wniosek Pełnomocnika 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. i związana była z projektowaną 
dwutorową napowietrzną linią elektroenergetyczną 400 KV relacji Jasiniec-
Pątnów, będącej inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.  

Stosownie do przepisów art. 11 pkt 6 ustawy o planowaniu przestrzennym: 

a) projekt zmiany Studium został pozytywnie zaopiniowany przez: sąsiednie 
gminy, tj. Kleczew, Konin, Kramsk, Wilczyn, Wierzbinek, Kazimierz Biskupi, Sompolno 
i Skulsk; przez właściwe organy administracji geologicznej, tj. geologa wojewódzkiego 
i powiatowego oraz Ministra Środowiska; a także przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu (dalej: RDOŚ); 

b) projekt zmiany Studium został bez zastrzeżeń uzgodniony z zarządem 
województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego i z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów 
zawierających zadania rządowe. 

Podjęta uchwała w sprawie zmiany Studium została przesłana do Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do Wydziału Kontroli Prawnego i Nadzoru (po 
sześciu dniach od jej uchwalenia). 

(akta kontroli, str. 82-94) 

1.6 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
dotyczącego projektowanej odkrywki „Ościsłowo” na obszarze Gminy23, 
stosownie do przepisów art. 17 pkt 6 ustawy o planowaniu przestrzennym: 

a) został pozytywnie zaopiniowany przez: właściwe organy administracji 
geologicznej, tj. Ministra Środowiska, geologa wojewódzkiego i powiatowego;  

b) został bez zastrzeżeń uzgodniony z wojewodą, zarządem województwa 
i zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych 
oraz z RDOŚ24; 

c) w związku z projektowanymi zmianami uzyskano zgodę na zmianę 
przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, w tym: 

Decyzją z 31 lipca 2015 r. Marszałka Województwa Wielkopolskiego uzyskano zgodę 
na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych, niestanowiących 
własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 5,6520 ha. 

                                                      
22 Uchwała Rady Miejskiej Nr 178/XVIII/16.  
23 Powierzchnia odkrywki, terenu przeznaczonego do powierzchniowej eksploatacji, wynosi ok. 1580 ha, z tego na 
terenie gminy Ślesin ok. 575 ha, na terenie gminy Skulsk ok. 200 ha i na terenie gminy Wilczyn ok. 805 ha.  
24 W postanowieniu z 15 maja 2015 r. RDOŚ podał, że teren objęty mpzp położony jest na niewielkim fragmencie 
we wschodniej części obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Obszar Goplańsko-Kujawski” oraz, że w części 
dotyczącej tego obszaru chronionego krajobrazu wzięto pod uwagę brak podstaw do nieuzgodnienia, bowiem 
utraciły moc obowiązujące przepisy wykonawcze znajdujące się w uchwale Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Koninie z 29 stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa 
konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów.  
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Decyzją z 22 lipca 2015 r. Ministra Środowiska uzyskano zgodę na przeznaczenie na 
cele nierolnicze i nieleśne 5,4100 ha gruntów leśnych Skarbu Państwa w zarządzie 
Lasów Państwowych Nadleśnictwa Konin. 

Natomiast decyzjami z 31 stycznia 2016 r. i z 1 grudnia 2016 r. Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi uzyskano zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 8,2131 ha 
gruntów rolnych klasy II-III i 215,0708 ha gruntów rolnych klas II-III.  

(akta kontroli, str. 98-114, 117, 131-150, 158, 372-387) 

W procedurze uchwalania miejscowego planu dla odkrywki „Ościsłowo”, na dzień 
rozpoczęcia kontroli NIK, zakończony był etap rozpatrzenia uwag wniesionych do 
tego projektu wyłożonego do publicznego wglądu25. Nieprzedłożenie Radzie Miejskiej 
celem uchwalenia miejscowego planu dla planowanej odkrywki węgla brunatnego 
„Ościsłowo” Burmistrz wyjaśnił26 brakiem przygotowania porozumienia pomiędzy 
Zespołem Elektrowni PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. (dalej: ZE PAK) 
a Gminą, dotyczącego rozliczeń finansowych, w związku z zajęciem przez kopalnię 
węgla brunatnego gruntów, dróg oraz przebudową sieci wodociągowych, kanalizacji 
sanitarnej i oświetlenia. Wniosek o przygotowanie porozumienia jest stanowiskiem 
wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej. 

(akta kontroli, str. 26, 165, 252-263) 

1.7 Burmistrz zgodnie z przepisami art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym 
dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy, ocenił 
postępy w opracowywaniu planów miejscowych i sporządził harmonogram 
dalszych prac planistycznych. Rada Miejska w uchwale nr 131/XIV/16 z 29 
stycznia 2016 r. postanowiła: 

− przyjąć dokonaną przez Burmistrza, analizę zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym, ocenę postępów w opracowywaniu planów miejscowych 
i programu ich sporządzania, stanowiącą załącznik do uchwały; 

− uznać za aktualną zmianę studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy przyjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr 
290/XXXI/2013 z 12 marca 2013 r.; 

− zobowiązać Burmistrza do monitorowania zachodzących zmian w procesie 
rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy i w miarę potrzeb do 
opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

(akta kontroli, str. 151-164, 267-269)  

1.8 W treści obowiązującego Studium w sposób następujący ujawniono 
udokumentowane złoże węgla brunatnego „Ościsłowo”: 

− w pkt 12 „Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych 
złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych” podano, że na obszarze Gminy 
znajduje się m.in. udokumentowane złoże „Ościsłowo”; 

− w pkt 20 „Obiekty i obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filtr 
ochronny” podano, że wyznaczono filtr ochronny w obszarze złoża węgla 
brunatnego „Ościsłowo” dla rurociągu paliwowego PERN „Przyjaźń”, który 
stanowi południową granicę obszaru eksploatacji złoża; 

                                                      
25 Dokument zawierający rozstrzygnięcie Burmistrza o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie 
art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznej wiadomości projektu mpzp dla 
obszaru dot. projektowanej odkrywki „Ościsłowo” na obszarze gminy Ślesin został sporządzony 10 marca 2017 r.  
26 Pismo Burmistrza z 21 sierpnia 2017 r. 
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− na rysunku Studium był naniesiony obszar złoża zlokalizowany na terenie 
Gmin Ślesin, Skulsk i Wilczyn i obszar projektowanej odkrywki węgla 
brunatnego „Ościsłowo”. 

Ponadto: 

− w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy:  

w pkt 1 wskazano, że głównym celem rozwoju jest aktywizacja społeczno-
gospodarcza Gminy oraz podwyższenie standardu życia i zamieszkania lokalnej 
społeczności poprzez m.in. uruchomienie eksploatacji złoża węgla brunatnego 
„Ościsłowo” i związanego z nim stopniowego zwiększania dochodów Gminy; 

w pkt 2.3. podano, że:” „Obecnie ponownie otwiera się perspektywa przed 
funkcją górnictwa odkrywkowego, w oparciu o złoże węgla brunatnego 
„Ościsłowo”, zalegające na północno-zachodniej części Gminy, na styku 
z gminami Wilczyn i Skulsk”; 

w pkt 13 uwarunkowań wynikających z występowania terenów górniczych 
podano informację o opracowaniu dokumentacji geologicznej dla złoża 
„Ościsłowo”, o wielkości zasobów, powierzchni złoża, skali rozpoznania oraz jego 
położeniu; ponadto, że planowana jest odkrywką Ościsłowo wraz z pasem pod 
infrastrukturę techniczną o powierzchni ok. 1510 ha, z której 14% całkowitej 
powierzchni znajduje się na terenie Gminy w miejscowościach Odrowąż, 
Marianowo, Szyszynek i Szyszyn; ustalono również, że po zakończeniu 
eksploatacji obszar odkrywki zostanie zrekultywowany w kierunku rolno–leśnym, 
a wyrobisko końcowe ze zbiornikiem wodnym pozostanie na terenie gminy 
Wilczyn; 

- w Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy: 

w pkt 4 dotyczącym kierunków zmian w strukturze przestrzennej Gminy oraz 
w przeznaczeniu terenów zapisano o przewidywanym uruchomieniu w części 
północno-zachodniej nowej odkrywki węgla brunatnego, eksploatującej złoże 
„Ościsłowo”, wykraczające swym zasięgiem poza Gminę; 

w pkt 4.2.6 umieszczono zapisy dotyczące Strefy PG – odkrywkowego górnictwa 
węgla brunatnego obejmującej tereny powierzchniowej eksploatacji węgla 
brunatnego „Ościsłowo” w ramach planowanej odkrywki „Ościsłowo”; ustalono, 
że wszelka działalność w ramach tej strefy podporządkowana jest wydobyciu 
i ochronie złóż węgla brunatnego, że ustalona dotychczas przestrzeń ulegnie 
w rejonie lokalizacji odkrywki znacznym przekształceniom, że wystąpi 
konieczność przebudowy układu dróg, linii wysokiego napięcia, że na terenie 
Gminy nie przewiduje się zwałowiska zewnętrznego i wyrobiska końcowego, 
ponadto opisano sposób organizacji odkrywki, prowadzenia eksploatacji złoża, 
odprowadzania wody powierzchniowej z odkrywki i oczyszczania wody 
kopalnianej; ustalono, że wpływ eksploatacji odkrywki nie przekroczy zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna na 
północy i linii Jezioro Skulskie – Ślesińskie na północnym-wschodzie 
i wschodzie; 

w pkt 12 wskazano na potrzebę obowiązkowego sporządzenia miejscowego 
planu dla obszaru eksploatacji złoża węgla brunatnego „Ościsłowo”; 

w pkt 16 obszar projektowanej odkrywki „Ościsłowo” wskazano jako obszar, dla 
którego Gmina zamierza sporządzić miejscowy plan.   

 (akta kontroli, str. 167-171, 283-309)  
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1.9 W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 
z 2010 r.27 nie określono sposobu zagospodarowania obszaru występowania 
złoża „Ościsłowo”, w tym nie umieszczono na tym obszarze inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. W zapisach planu podano tylko, że 
przewiduje się w dalszej kolejności eksploatację m.in. złoża węgla brunatnego 
„Ościsłowo”28.  

W związku z nieopracowaniem audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego 
nie wskazano wniosków i rekomendacji zawartych w tym audycie, a odnoszących się 
do obszaru złoża „Ościsłowo”.  

W Studium nie zostały określone uwarunkowania, w tym wynikające z ochrony 
środowiska, które wprowadzały ograniczenia dotyczące gospodarczego 
wykorzystania złoża „Ościsłowo”.  

Na rysunku Studium naniesione zostały dwa tereny górnicze: Lubstów i Pątnów; teren 
górniczy Pątnów obejmował złoże „Ościsłowo”. 

W Strategii Rozwoju Gminy29 jedną z szans rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa 
była wskazana odkrywka „Ościsłowo”, a jedną z szans poprawy warunków życia był 
rozwój przemysłu ciężkiego – powrót kopalni. Ponadto zapisano, że: „Obecnie 
ponownie otwiera się perspektywa przed funkcją górnictwa odkrywkowego, w oparciu 
o złoże węgla brunatnego „Ościsłowo”.”  

(akta kontroli, str. 165-167, 180)  

1.10 Opracowanie ekofizjograficzne30 Gminy, o którym mowa w art. 72 ust. 4 i 5 
Prawa ochrony środowiska, zostało sporządzone w październiku 2004 r., tj. przed 
uchwaleniem31 w 2005 r. Studium. W pkt 4.6. opracowania wskazano, że na 
terenie Gminy występują udokumentowane: dwa złoża węgla brunatnego, dwa 
złoża surowców ilastych i jedno złoże kruszywa naturalnego. Wśród 
wymienionych złóż nie wymieniono złoża węgla brunatnego „Ościsłowo”, dla 
którego dokumentacja geologiczna została zatwierdzona w listopadzie 2007 r.  

(akta kontroli, str. 12, 95-97, 267-268, 278-279, 282)  

W przedstawionej wyżej działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

Niezaktualizowanie opracowania ekofizjograficznego z października 2004 r., na 
potrzeby zmiany Studium, wprowadzonej 12 marca 2013 r. w związku z m.in. 
planowaną odkrywką węgla brunatnego „Ościsłowo”, było zachowaniem nierzetelnym.  

Burmistrz wyjaśnił32, że przepisy nie precyzują jak długo opracowanie 
ekofizjograficzne zachowuje ważność, w związku z czym nie ma konieczności ich 
sporządzania dla każdorazowej zmiany m.in. planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

(akta kontroli, str. 26, 267, 275-276) 

                                                      
27 Uchwała Nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 
155 poz. 2953). 
28 http://www.wbpp.poznan.pl/plan/tekstplan.pdf (str. 213). 
29 Załącznik do uchwały Nr 23/IV/15 Rady Miejskiej z 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Ślesin na lata 2015-2020, upubliczniona na stronie BIP Gminy Ślesin w zakładce „Prawo lokalne”. 
30 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. 
31 Uchwała Nr 246/XXVII/05 Rady Miejskiej z 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin, która utraciła moc z dniem 12 marca 2013 r., 
w związku z § 3 uchwały Nr 290/XXXI/13 Rady Miejskiej z 12 marca 2013 r.  
32 Pismo Burmistrza z 21 sierpnia 2017 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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NIK wskazuje, że w świetle treści § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska 
z 9 września 2002 r.33 w sprawie opracowań ekofizjograficznych, opracowania te 
powinny 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 jest aktualizacja tego opracowania34. W związku z zatwierdzeniem 
w 2007 r. dokumentacji geologicznej złoża „Ościsłowo” zaistniała bardzo istotna 
okoliczność pomiędzy datą sporządzenia opracowania ekofizjograficznego 
(październik 2004 r.), a datą uchwalenia zmiany Studium (marzec 2013 r.35). Gmina 
przystępując do opracowania Studium powinna zatem dokonać oceny aktualności 
posiadanych opracowań ekofizjograficznych.  

NIK zwraca uwagę, że w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające m.in. 
z występowania udokumentowanych złóż kopalin (art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy 
o planowaniu przestrzennym). Fakt, iż w złożu węgla brunatnego „Pątnów I” zalegają 
obecnie zasoby pozabilansowe oraz zasoby bilansowe i pozabilansowe 
umiejscowione w filarach ochronnych, nie stanowi uzasadnienia dla nieuwzględniania 
tego złoża w Studium. 

Gmina ujawniła w Studium wszystkie złoża kopalin występujące na jej terenie, w 
których znajdują się zasoby geologiczne bilansowe, zalegające poza filarami 
ochronnymi. Nie zaktualizowała natomiast posiadanego opracowania 
ekofizjograficznego, pomimo wystąpienia istotnej zmiany w środowisku związanej 
z udokumentowaniem złoża węgla brunatnego „Ościsłowo”.  

2. Działania związane z zagospodarowaniem obszarów 
występowania zasobów złóż kopalin  

2.1. Złoże węgla brunatnego „Ościsłowo” zalega na terenie trzech gmin: Ślesin, 
Wilczyn i Skulsk. Obszar tego złoża, zlokalizowany na terenie Gminy, aktualnie 
stanowią grunty rolne, zabudowa siedliskowa oraz mieszkaniowa. Gmina nie 
współpracowała z gminami, na terenie których położone jest złoże „Ościsłowo”, 
w zakresie określenia sposobu wykorzystania tego złoża. 

(akta kontroli, str. 7, 180)  

Z informacji uzyskanych z gmin Skulsk i Wilczyn, wynika, że: 

− gminy te nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru, na którym położone jest złoże „Ościsłowo”; 
zostało ono uwzględnione w studium gminy Skulsk, uchwalonym w 2012 r. 
oraz studium gminy Wilczyn – uchwalonym w 2010 r.; w dokumentach 
planistycznych tych gmin teren złoża przeznaczony jest pod odkrywkę; 
aktualnie tereny nad złożem w gminie Skulsk użytkowane są rolniczo, 
a w gminie Wilczyn – jako tereny upraw polowych, zabudowy zagrodowej 
i jednorodzinnej, sady, lasy oraz drogi;  

− do gmin tych nie wpływały wnioski o wydanie koncesji na wydobywanie węgla 
brunatnego ze złoża „Ościsłowo”; 

− zainteresowanie tym złożem w przypadku obu gmin wykazywała Kopalnia; 

                                                      
33 Dz. U. Nr 155, poz. 1298. 
34 Por. komentarz do art. 72 Prawa ochrony środowiska autorstwa Krzysztofa Gruszeckiego, LEX Omega 2016, 
teza 4. 
35 Uzasadnieniem dla podjęcia była konieczność zmiany studium opracowanego w 2005 r., które nie odpowiadało 
w pełnym zakresie nowym potrzebom gminy, w tym nowym planowanym inwestycjom KWB „Konin”, która 
zamierza zbudować nową odkrywkę węgla brunatnego w oparciu o złoże „Ościsłowo”. 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 
działalności 

Ocena 

cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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− ww. gminy nie podejmowały żadnej współpracy w zakresie określenia 
wykorzystywania złoża „Ościsłowo”. 

(akta kontroli, str. 271-274)  

2.2. Do Urzędu nie wpływały wnioski o opinię na wydanie koncesji na poszukiwanie 
lub rozpoznawanie złóż kopalin występujących na terenie Gminy, ani wnioski 
o uzgodnienie koncesji na wydobywanie tych złóż. Nie wpływała również 
korespondencja, z której wynikałoby zainteresowanie poszukiwaniem, 
rozpoznawaniem lub wydobywaniem złóż kopalin z terenu Gminy, w tym 
korespondencja świadcząca o zainteresowaniu użytkowaniem złoża „Ościsłowo”, 
przez inny podmiot niż Kopalnia.  

(akta kontroli, str. 25, 180)   

2.3. W dniu 10 marca 2017 r. RDOŚ na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy 
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko36, wydał Kopalni decyzję37 o odmowie określenia środowiskowych 
uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla brunatnego i kopalin 
towarzyszących z Odkrywki „Ościsłowo”. W uzasadnieniu decyzji RDOŚ wskazał na 
dwa zasadnicze czynniki determinujące ryzyko wystąpienia znacząco negatywnego 
wpływu na obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie, a w szczególności siedlisko 
314038 Jezioro Wilczyńskie: 

− drenaż piętra, w którego systemie wykształciły się jeziora, przez lej depresji; jego 
skutek może bowiem doprowadzić do znacznego zmniejszenia objętości tego 
jeziora i bezpośredniego zaniku stref występowania ramienic; 

− jakość wód przerzucanych do tego jeziora; zrzut nieoczyszczonych wód39 
z odwodnienia wgłębnego doprowadzi do hipertrofii skutkującej degradacją tego 
siedliska. 

(akta kontroli, str. 181-199) 

Według informacji otrzymanej od Zarządu Kopalni kluczową decyzją administracyjną 
dla planowanej inwestycji – odkrywki węgla brunatnego Ościsłowo jest ww. decyzja 
środowiskowa RDOŚ. Pismem z 22 marca 2017 r. Kopalnia odwołała się od tej 
decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (dalej: GDOŚ), 
wnosząc o uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia w całości oraz o określenie 
uwarunkowań środowiskowych realizacji przedsięwzięcia. Kopalnia pismem z 28 
kwietnia 2017 r. poinformowała Ministra Środowiska o odmownej decyzji RDOŚ. 
W dniu 23 lipca 2017 r. Kopalnia otrzymała zawiadomienie z GDOŚ o wyznaczeniu 
nowego terminu załatwienia sprawy na 22 września 2017 r., z uwagi na jej 
skomplikowany charakter.   

(akta kontroli, str. 389-489)  

2.4. Do Urzędu nie wpłynęły protesty dotyczące uruchomienia odkrywki 
„Ościsłowo”. Burmistrz podał, że wpływały od mieszkańców uwagi do wyłożonego 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla tej odkrywki, w których 
mieszkańcy Gminy nie wyrażali zgody na przeznaczenie swoich gruntów pod 
odkrywkę, głównie ze względu na brak podanej przez Kopalnię ceny wykupu 
nieruchomości.  

 (akta kontroli, str. 26, 252-263) 
                                                      
36 Dz. U. z 2017 r. poz. 1405. 
37 Decyzja wpłynęła do Urzędu wraz z obwieszczeniem RDOŚ o podaniu do publicznej wiadomości informacji o jej 
wydaniu; upubliczniano ją w Urzędzie od 14 marca do 6 czerwca 2017 r. 
38 Tj. twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charatea. 
39 Surowe wody z odwodnienia wgłębnego odkrywek zawierają o rząd wielkości wyższe stężenia związków fosforu, 
niż w Jeziorze Wilczyńskim (według zapisów w decyzji RDOŚ). 
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W dniu 27 marca 2017 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-
Przyjezierze, Stowarzyszenia „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” oraz Burmistrza odbyła 
się konferencja pt. „Konsekwencje społeczno-gospodarcze dla gmin objętych planami 
budowy odkrywki węgla brunatnego Ościsłowo”. W dyskusji wzięli udział m.in.: 

− przedstawiciel Stowarzyszenia Eko-Przyjezierze, który zaprezentował film 
pokazujący rozmiar degradacji jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego; 

− były Główny Geolog Kraju, który wskazał, że złoża węgla brunatnego 
występujące obecnie na terenie regionu konińskiego są niewielkie 
i eksploatowane przez krótki czas, że każde kolejne złoże ma gorsze warunki 
hydrogeologiczne, generuje większe koszty pozyskania, a przede wszystkim 
wywołuje większe straty przyrodnicze; ponadto udowadniał, że zasoby węgla 
złoża „Ościsłowo” są znacznie mniejsze niż wskazuje inwestor; 

− ekspert finansowy i analityk rynkowy, który wskazał na wyraźny trend 
odchodzenia banków od kredytowania inwestycji związanych z eksploatacją 
węgla przestarzałą technologią odkrywkową; 

− członek zarządu ZE PAK, który wskazał na konieczność rozpoczęcia eksploatacji 
ze złoża „Ościsłowo”, jako warunku utrzymania kompleksu paliwowo-
energetycznego; 

− rolnicy, którzy wyrazili opinię, że chcą mieć możliwość prowadzenia swych 
gospodarstw oraz, że ziemia i dom na ojcowiźnie warte są więcej niż pieniądze 
oferowane przez kopalnię. 

(akta kontroli, str. 264-266)  

2.5. W okresie lat 2013-2017 dla obszaru złoża „Ościsłowo” wydane zostały trzy 
decyzje o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu 
przestrzennym. W okresie tym nie wydano dla tego obszaru żadnej decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 50 ust. 1 ww. ustawy), jak również nie 
został złożony żaden wniosek o wydanie takiej decyzji. 

W trzech decyzjach o warunkach zabudowy ustalono warunki dla następujących 
inwestycji:  

− budowy czterech sztuk budynków magazynowych z przeznaczeniem do 
przechowywania płodów rolnych, maszyn i sprzętu rolniczego w zabudowie 
zagrodowej, 

− budowy budynku gospodarczego w istniejącej zabudowie zagrodowej, 

− budowy urządzenia melioracji wodnych – ziemnego stawu rybnego. 

W decyzjach wskazano, że lokalizacja inwestycji planowana jest na terenie 
górniczym. Wydanie ww. decyzji zostało uzgodnione m.in. z Dyrektorem Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Poznaniu. 

(akta kontroli, str. 26, 200-251) 

W przedstawionej wyżej działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w kontrolowanym 
obszarze.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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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 z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli40, wnosi o podjęcie działań w celu dokonania aktualizacji 
posiadanego przez Gminę opracowania ekofizjograficznego, a następnie 
przeprowadzenia analizy zgodności wymagań Studium z tym zaktualizowanym 
opracowaniem.  

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 z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
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 21 września 2017 r.  
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