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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 1. Joanna Jóźwiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/156/2017 z 29 września 2017 r. 

2. Wojciech Domagalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LPO/126/2017 z 1 sierpnia 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-3) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Gminy w Czempiniu, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Konrad Malicki, Burmistrz Gminy Czempiń2 (dalej: Burmistrz) 

 (dowód: akta kontroli str. 4–6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Burmistrz, wbrew obowiązkom wynikającym z art. 208 ust. 1 i art. 95 ust. 2 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze4, nie zapewnił ujawnienia 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Czempiń5 (dalej: 
Gmina) pięciu z siedmiu złóż kopalin znajdujących się na terenie Gminy. W przypadku 
czterech z nich skutkowało to koniecznością wydania zarządzenia zastępczego przez 
Wojewodę Wielkopolskiego (dalej: Wojewoda), w trybie art. 208 ust. 2 Pgg. W czasie 
poprzedniej kadencji Rady Miejskiej, nie dokonywano też analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym6 
i w konsekwencji nie przekazywano jej wyników Radzie Miejskiej. W Urzędzie brak 
było również opracowania ekofizjograficznego, określonego w art. 72 ust. 4 i 5 ustawy 
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska7. Wszystko to nie sprzyjało 
prawidłowemu określeniu polityki przestrzennej Gminy w zakresie zagospodarowania 
tych złóż i ochrony ich powierzchni przed niepożądaną zabudową oraz przed 

                                                      
1  Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz działania wykraczające poza ten okres, mające wpływ na 

kontrolowany obszar. 
2  Od 8 grudnia 2014 r. Wcześniej, od 20 listopada 2002 r. Burmistrzem była Dorota Lew-Pilarska. 
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 Rady Miejskiej w Czempiniu (dalej: Rada Miejska) nr XXVI/221/2001 z 27 września 2001 r., 

zmienioną uchwałami Rady Miejskiej: nr XXVII/160/08 z 29 października 2008 r., nr III/19/10 z 29 grudnia 
2010 r., nr III/20/10 z 29 grudnia 2010 r., nr III/21/10 z 29 grudnia 2010 r., nr XLII/321/14 z 3 marca 2014 r. i nr 
XIV/96/15 z 10 sierpnia 2015 r. (dalej: Studium). 

6  Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, dalej: upzp. 
7  Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm., dalej: Poś. 

Ocena ogólna 
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planowaniem inwestycji i obiektów, które potencjalnie mogłyby ograniczyć lub 
uniemożliwić ich eksploatację. 

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 MIDAS8 na obszarze Gminy występują następujące złoża 
kopalin rozpoznanych wstępnie: 

− węgla brunatnego „Mosina”, o łącznej wielkości zasobów 1.495 tys. ton, 
stanowiących wyłącznie zasoby bilansowe oznaczone kategorią rozpoznania9 
C2;  

− węgla brunatnego „Czempiń” o łącznej wielkości zasobów 94.312 tys. ton, 
z tego zasoby bilansowe - 1.034 tys. ton, a pozabilansowe - 93.278 tys. ton, 
całość tych zasobów oznaczona była kategorią rozpoznania C2; 

− gazu ziemnego „Gorzyce” o łącznej wielkości zasobów 28 mln m3, 
stanowiących wyłącznie zasoby pozabilansowe oznaczone kategorią 
rozpoznania C.  

− gazu ziemnego „Borowo” o łącznej wielkości zasobów 65 mln m3, 
stanowiących wyłącznie zasoby bilansowe oznaczone kategorią rozpoznania 
C. 

Ponadto, według bazy MIDAS, na terenie Gminy występują następujące złoża 
kruszywa naturalnego: 
− „Bieczyny I”, złoże rozpoznane szczegółowo, o łącznej wielkości zasobów 

275,31 tys. ton, stanowiących wyłącznie zasoby bilansowe oznaczone 
kategorią rozpoznania C1; 

− „Bieczyny II”, złoże rozpoznane szczegółowo, o łącznej wielkości zasobów 
573,99 tys. ton, stanowiących wyłącznie zasoby bilansowe oznaczone 
kategorią rozpoznania C1; 

− „Borkowice”, złoże rozpoznane wstępnie, o wielkości zasobów 4.225 tys. ton 
– poza filarami ochronnymi i 545 tys. ton - w filarach ochronnych, 
stanowiących wyłącznie zasoby bilansowe oznaczone kategorią rozpoznania 
C2. 

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

(akta kontroli, str. 7-42) 

W dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych NIK, wymienione wyżej złoża kopalin, poza 
dwoma złożami kruszywa naturalnego „Bieczyny I” i Bieczyny II”, były ujawnione 
w obowiązującym Studium. Cztery z nich tj. złoże: „Borkowice”, „Czempiń”, „Gorzyce” 

                                                      
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 Według kategorii rozpoznania złoża kopaliny albo jego części, o których mowa w § 6 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 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 dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 
291, poz. 1712.). 

Opis stanu 
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i „Mosina”, dla których właściwy organ administracji geologicznej przyjął 
dokumentację geologiczną bez zastrzeżeń, odpowiednio w dniu: 28 października 
1981 r., 21 maja 1980 r., 12 marca 1998 r. i 21 lutego 2011 r., zostały wprowadzone 
do Studium zarządzeniem zastępczym Wojewody z 4 marca 2015 r. 

(akta kontroli, str. 65-70, 277-279, 281) 

Dla złoża „Bieczyny I” dokumentację geologiczną zatwierdził 5 marca 2015 r. Starosta 
Kościański10, a dla złoża „Bieczyny II” – Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
w dniu 13 marca 2017 r.11  

(akta kontroli, str. 71-72 B) 

Do 8 września 2017 r., Wojewoda nie wydał zarządzenia zastępczego w sprawie 
wprowadzenia do Studium udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego 
„Bieczyny I”. W przesłanej dla NIK informacji podał, że w celu stwierdzenia zaistnienia 
ustawowych przesłanek uprawniających do wprowadzenia tego złoża w drodze 
zarządzenia zastępczego do Studium, wystąpi do Starosty Kościańskiego 
o wskazanie daty ostateczności decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną 
złoża oraz, że pozyska informację o podjętych przez organy gminy działaniach 
zmierzających do wprowadzenia przedmiotowego złoża do studium. 

 (akta kontroli, str. 118 A i B) 

1.2. W latach 2012-2017 na terenie Gminy obowiązywały następujące koncesje 
udzielone spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie (dalej: 
PGNiG): 

− koncesja nr 27/2001/p, udzielona 28 września 2001 r. na poszukiwanie 
i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Kościan-Śrem”, 
przekształcona decyzją Ministra Środowiska z 28 marca 2017 r. w koncesję 
nr 27/2001/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy i gazu ziemnego 
oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze 
”Kościan-Śrem (część bloku koncesyjnego nr 226); 

− koncesja nr 29/2001/p, udzielona 28 września 2001 r. na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Śrem-
Jarocin”, przekształcona decyzją Ministra Środowiska z 8 maja 2017 r. 
w koncesję nr 29/2001/Ł na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż 
w rejonie „Śrem-Jarocin”. 

Burmistrz pozytywnie zaopiniował wydanie ww. koncesji. 
(akta kontroli, str. 73-100)  

1.3. Dla czterech wstępnie rozpoznanych złóż kopalin występujących na terenie 
Gminy organem wydającym koncesję jest Minister Środowiska12:  

− złoże węgla brunatnego „Mosina”, zajmujące powierzchnię 5.115,114 ha, 
w tym obszar: gospodarki rolnej – 923,440 ha (klasy I-IV) i 97,122 ha (klasa 
powyżej IV), gospodarki leśnej – 1.850,750 ha, gospodarki komunalnej – 
944,361 ha i inne – 1.299,441 ha; dokumentację geologiczną złoża 
zatwierdził Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
(decyzja nr DGiKGkzk-4741-15/7953/7843/10/AW z 21 lutego 2011 r.);  

                                                      
10 Decyzja Starosty Kościańskiego (nr ABŚ.6528.1.2015) zatwierdzająca „Dokumentację geologiczną złoża 

kruszywa naturalnego „Bieczyny I” w kat. C1”, zawierającą ustalenie zasobów geologicznych bilansowych złoża 
kruszywa naturalnego „Sierpowo PP” w kat. C1, wg stanu na 31 grudnia 2013 r. w ilości 2.755.312,7 ton. 

11 Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego (nr DSR-I.7427.9.2017) zatwierdzająca „Dokumentację 
geologiczną złoża kruszywa naturalnego „Bieczyny II” w kat. C1”, ustalającą zasoby geologiczne złoża wg stanu 
na 31 grudnia 2016 r. w ilości 573,99 tys. ton zasobów bilansowych. 

12 Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 Pgg. 
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− złoże węgla brunatnego „Czempiń”, zajmujące powierzchnię 2,57 ha, 
stanowiącą w całości obszar gospodarki rolnej powyżej IV klasy; 
dokumentację geologiczną zatwierdził Prezes Centralnego Urzędu 
Górniczego (decyzja nr KZK/012/K/3908/78/80 z 21 maja 1980 r.); 

− złoże gazu ziemnego „Gorzyce”, zajmujące powierzchnię 46,1 ha. Grunty nad 
złożem stanowią obszar gospodarki rolnej i obszar gospodarki leśnej. 
W systemie MIDAS nie został podany udział poszczególnych obszarów 
w ogólnej powierzchni złoża; dokumentację geologiczną zatwierdził Minister 
Środowiska (decyzja nr GK/kzk/ZW/6866/97/98 z 12 marca 1998 r.); 

− złoże gazu ziemnego „Borowo” zajmujące powierzchnię 62 ha. W systemie 
MIDAS nie podano jakie rodzaje nieruchomości gruntowych znajdują się nad 
złożem; dokumentację geologiczną zatwierdził Prezes Centralnego Urzędu 
Górniczego (decyzja nr KZK/012/M/4269/81 z 9 kwietnia 1981 r.).  

(akta kontroli, str. 14-25, 30-33, 60-61, 277-280)  

1.4. Na terenie obszaru jednego z czterech ww. złóż, tj. złoża węgla brunatnego 
„Czempiń”, obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które 
zostały przyjęte uchwałami podjętym w 2002 r. (dwa plany) i w 2010 r. (jeden).   

(akta kontroli, str. 204)  

1.5. Zgodnie z wymogami ujętymi w przepisach art. 11 pkt 6 upzp, projekt zmiany 
Studium uchwalonej w dniu 10 sierpnia 2015 r., wcześniej został: 

a) zaopiniowany m.in. przez sąsiednie gminy, Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Poznaniu, Geologa Wojewódzkiego i Starostę Kościańskiego; 

b) uzgodniony z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w zakresie jego 
zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
i z Wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów 
zawierających zadania rządowe. 

(akta kontroli, str. 43-45, 203-204, 210-217, 224-225, 234) 

Udokumentowane złoża: węgla brunatnego „Mosina” i „Czempiń” oraz gazu ziemnego 
„Gorzyce” i „Borowo” zostały ujawnione w części graficznej13 Studium, (załącznik nr 
1 od a do c) i w jego ustaleniach tekstowych (załącznik nr 2). Na rysunku Studium 
naniesione były obszary każdego ze złóż. Ponadto na obszarze złoża gazu „Borowo” 
wyznaczono teren z przeznaczeniem na obszar i teren górniczy oznaczony symbolem 
PG. W części tekstowej14 Studium w uwarunkowaniach zagospodarowania 
przestrzennego Gminy podano m.in., że „na terenie Gminy udokumentowano 
występowanie węgla brunatnego. Pokład ten zawiera się w tzw. „rowie poznańskim”, 
należy do największych w kraju. Generalnie zasoby złóż węgla brunatnego w skali 
województwa poznańskiego15 wynoszą 4.589 mln Mg, co stanowi ponad 32% 
zasobów kraju. Ocena wielkości złoża czempińskiego odnosi się do połowy lat 90. Na 
tle sąsiednich (złoża Krzywiń i Gostyń), pochodzących z tego samego rejonu (rów 
poznański) zasoby geologiczne bilansowe przedstawiają się następująco: Gostyń: 
1.988.830 tys. Mg, Krzywiń: 66.507 tys. Mg i Czempiń: 1.034.578 tys. Mg. Złoże 
czempińskie, podobnie jak wymienione wyżej, zostało rozpoznane wstępnie i nie 
podlega wydobyciu”. Ponadto w Studium, w zapisach odnoszących się do złoża gazu 
„Borowo”, podano dane o jego wielkości, parametrach jakościowych i dokumentacji 
geologicznej. Rozmiar tego złoża został określony jako niewielki. Ustalono, że gaz 
ziemny ze złoża „Borowo” nadaje się do bezpośredniego przesyłania do odbiorców, 

                                                      
13 http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czempin/7623.pdf. 
14 http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czempin/7622.pdf. 
15 Tj. województwa istniejącego w poprzednim, obowiązującym do 31 grudnia 1998 r. podziale administracyjnym 

kraju.  
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ponieważ charakteryzuje się wysoką zawartością metanu, dużą kalorycznością i nie 
zawiera siarkowodoru. W kierunkach zagospodarowania przestrzennego dla tego 
złoża przewidziano jego eksploatację, rozbudowę sieci gazowej oraz zapewnienie 
mieszkańcom Gminy możliwości dostaw gazu po konkurencyjnych cenach. Ponadto 
zaznaczono, że gazociągi wysokiego ciśnienia oraz stacje redukcyjne wprowadzają 
pewne ograniczenia w lokalizacji nowych obiektów terenowych.  

(akta kontroli, str. 49-64) 

1.6. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 
z 2010 r.16 (dalej” Plan) zawarto zapisy dotyczące złóż występujących na terenie 
Gminy, o następującej treści: „dużym udokumentowanym złożem węgla brunatnego 
jest tzw. Rów Poznański. Stanowi on „zagłębienie geologiczne” i przebiega od rejonu 
Czarnkowa poprzez Szamotuły, Poznań, w kierunku Mosiny, Czempinia, Krzywinia 
i dalej na południe po Starą Krobię. W obrębie Rowu znajdują się atrakcyjne pokłady 
węgla o zróżnicowanej miąższości. Wykonana w latach 80-tych interdyscyplinarna 
ekspertyza ukazała przyrodnicze i społeczno-gospodarcze katastrofalne skutki ich 
eksploatacji. Z przyczyn określonych w ekspertyzie eksploatacja złóż węgla 
brunatnego z Rowu Poznańskiego nie jest przewidywana”. W Planie nie umieszczono 
dla obszarów udokumentowanych złóż węgla brunatnego i gazu ziemnego inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. W związku z nieopracowaniem audytu 
krajobrazowego województwa wielkopolskiego nie wskazano wniosków 
i rekomendacji zawartych w tym audycie. W Strategii Rozwoju Gminy17 nie 
uwzględniono potrzeb i możliwości Gminy związanych z występującymi na jej terenie 
złożami węgla brunatnego i gazu ziemnego.  

(akta kontroli, str. 120-201, 205, 230-232)  

W przedstawionej wyżej działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. 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 czterech złóż: „Borowice”, „Czempiń”, 
„Gorzyce” i „Mosina”, dla których dokumentacja geologiczna została przyjęta 
w latach 1980-2011. Skutkowało to koniecznością wprowadzenia obszarów tych 
złóż do Studium przez Wojewodę, w trybie zarządzenia zastępczego, o którym 
mowa w art. 208 ust. 2 Pgg.  

(akta kontroli, str. 65-70) 

Burmistrz wyjaśnił m.in., że obecna kadencja, na którą został wybrany, trwa od 
8 grudnia 2014 r., a niespełna trzy miesiące po objęciu przez niego stanowiska 
zostało wydane zarządzenie zastępcze Wojewody. Stwierdził ponadto, że Urząd nie 
dysponuje dokumentami wskazującymi dlaczego nie został zrealizowany obowiązek 
wynikający z art. 208 ust. 1 Pgg. Dodał, że w oświadczeniach, podjętych przez Radę 
Miejską (23 kwietnia 2014 r. i 7 grudnia 2015 r.), o których mowa w dalszej treści 
wystąpienia18, wyrażony został m.in. sprzeciw wobec eksploatacji tych złóż.  

(akta kontroli, str. 239) 

2. Wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 95 ust. 2 Pgg, nie wprowadzono do 
Studium złoża kruszywa naturalnego „Bieczyny I”, udokumentowanego decyzją 

                                                      
16 Uchwała Nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 

155 poz. 2953). 
17 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej nr L/356/14 z 23 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Gminy Czempiń na lata 2014-2020. 
18 Punkt 2.3. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Starosty Kościańskiego z 5 marca 2015 r., pomimo że upłynął dwuletni ustawowy 
termin, biegnący od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej tego złoża 
przez organ administracji geologicznej.  

(akta kontroli, str. 72 A i B) 

Burmistrz wyjaśnił, że 21 września 2015 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie 
przystąpienia do zmiany Studium, którą uwzględniona zostanie m.in. ww. decyzja 
Starosty Kościańskiego zatwierdzająca dokumentację geologiczną złoża „Bieczyny I”. 
Przyznał jednocześnie, że procedura planistyczna zmiany Studium jest jeszcze 
w toku.  

(akta kontroli, str. 241) 

NIK wskazuje, że w świetle kategorycznego brzemienia art. 95 ust. 2 Pgg 
(„obowiązkowo wprowadza się”), przedmiotowa zmiana Studium powinna być 
uchwalona w zakreślonym terminie.  

3. W Urzędzie brak było opracowania ekofizjograficznego, które w świetle treści art. 
72 ust. 4 i 5 Poś, powinno być sporządzone na potrzeby Studium, w celu 
scharakteryzowania poszczególnych elementów przyrodniczych i ich 
wzajemnych powiązań, występujących na obszarze objętym tym Studium.  

Burmistrz wyjaśnił, że w Urzędzie nie odnaleziono takich opracowań oraz 
dokumentów, z których wynika uzasadnienie dla ich ewentualnego niesporządzenia 
lub nieaktualizowania. Dodał, że przedmiotowe opracowanie jest sporządzane na 
potrzeby zmiany Studium, do której przystąpiono w związku z uchwałą Rady Miejskiej 
podjętą 21 września 2015 r.19 Wskazał, że udokumentowaniem dla zlecenia 
projektantowi sporządzenia przedmiotowego opracowania było zapytanie ofertowe. 

(akta kontroli, str. 203, 230, 243, 301-302) 

4. W czasie kadencji Rady Miejskiej w latach 2010-2014, nie dokonywano analizy 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy, a konsekwencji nie 
przekazywano jej wyników Radzie Miejskiej, co było niezgodne z art. 32 ust. 1 i 2 
upzp.  

Burmistrz wyjaśnił, że obecne władze nie posiadają wiedzy o przyczynach niepodjęcia 
takiej uchwały przez Radę Miejską poprzedniej kadencji. Dodał, że obecna kadencja 
jeszcze nie dobiegła końca, a w jej trakcie przedmiotowa uchwała zostanie podjęta.  

(akta kontroli, str. 204-205, 230, 307) 

Burmistrz, wbrew obowiązkom wynikającym z art. 208 ust. 1 i art. 95 ust. 2 Pgg, nie 
zapewnił ujawnienia w Studium pięciu z siedmiu złóż znajdujących się na terenie 
Gminy, co w przypadku czterech z nich skutkowało koniecznością wydania 
zarządzenia zastępczego przez Wojewodę. W czasie poprzedniej kadencji Rady 
Miejskiej, nie dokonywano też analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
Gminy, o której mowa w art. 32 ust. 1 i 2 upzp, a w Urzędzie brak było opracowania 
ekofizjograficznego, określonego w art. 72 ust. 4 i 5 Poś. Wszystko to nie sprzyjało 
prawidłowemu określeniu polityki przestrzennej Gminy w zakresie zagospodarowania 
tych złóż i ochrony ich powierzchni przed niepożądaną zabudową oraz przed 
planowaniem inwestycji i obiektów, które potencjalnie mogłyby ograniczyć lub 
uniemożliwić ich eksploatację. 

 

                                                      
19 Uchwała nr XV/100/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń. 

Ocena 

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

2.1. Złoża gazu ziemnego „Gorzyce” i „Borowo” zalegają wyłącznie na terenie Gminy, 
złoże węgla brunatnego „Czempiń” znajduje się na obszarach gmin: Czempiń 
i Kościan, a złoże węgla brunatnego „Mosina” występuje na terenie gmin: Czempiń, 
Komorniki, Luboń, Mosina, Puszczykowo i Stęszew20.  

Z informacji, dotyczących złoża „Mosina”, uzyskanych od organów wykonawczych 
gmin wynika, że: 

− obszar złoża jest ujęty w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin Luboń i Stęszew, natomiast 
w studium gmin Puszczykowo, Komorniki i Mosina złoże to nie zostało 
ujawnione; 

− faktyczne zagospodarowanie obszaru złoża w gminach Luboń i Mosina to 
w większości budynki mieszkalne, w gminie Puszczykowo to tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tzw. rezydencjonalnej, 
w gminie Komorniki to przede wszystkim zabudowa mieszkaniowo-usługowa 
wraz z centrum wsi, a w gminie Stęszew to las objęty częściowo ochroną 
ścisłą na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 
2000; 

− żadna z ww. gmin nie opiniowała i nie uzgadniała wniosków o koncesje, 
dotyczących tego złoża, nie posiadała informacji o zainteresowaniu tym 
złożem oraz nie współpracowała z gminą Czempiń w zakresie określenia jego 
wykorzystywania.  

Wójt Gminy Kościan poinformował, że: złoże „Czempiń” jest ujawnione w studium, nie 
ma informacji na temat wydanych dla niego koncesji, nie wpływała korespondencja 
wskazująca na zainteresowanie tym złożem, nie współpracował z gminą Czempiń 
w zakresie określenia jego wykorzystywania oraz, że aktualnie teren złoża to typowy 
obszar rolniczy wraz z typowymi zabudowaniami.  

Tereny czterech ww. złóż położonych na obszarze Gminy zagospodarowane są 
głównie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, obiektami związanymi 
z prowadzoną działalnością rolniczą, lasami, terenami rolniczymi lub obiektami 
usługowymi i produkcyjnymi, jak również drogami składającymi się na układ 
komunikacyjny. 

(akta kontroli, str. 14-25, 30, 250-276, 306)  

2.2. Z dokumentacji, w posiadaniu której był Urząd wynika, że wśród przedsiębiorców 
było zainteresowanie eksploatacją złoża gazu ziemnego „Borowo”. W dniu 30 stycznia 
2017 r. Ministerstwo Środowiska przesłało celem uzgodnienia wniosek spółki Generix 
sp. z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie o udzielenie koncesji na wydobywanie gazu 
ziemnego ze złoża „Borowo”. W dniu 2 lutego 2017 r. postanowieniem Burmistrza 
uzgodniony został projekt decyzji dotyczącej udzielenia tej koncesji. Stanowisko 
Burmistrza było zgodne ze Studium, w którym przewidziano eksploatację gazu 
ziemnego ze złoża „Borowo” (pkt 1.5. niniejszego wystąpienia). 

(akta kontroli, str. 117, 283-298) 

Burmistrz wyjaśnił, że przy opiniowaniu i uzgadnianiu wniosków o koncesje 
stosowana jest procedura przewidziana ustawą z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

                                                      
20 Według danych w systemie MIDAS złoże „Mosina” jest położone również na terenie gminy Brodnica. Z informacji 

uzyskanej od Wójta Gminy Brodnica wynika, że złoże „Mosina” nie leży na terenie Gminy Brodnica.  
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postępowania administracyjnego21 – opinia lub uzgodnienie wydawane są w formie 
postanowienia burmistrza.  

(akta kontroli, str. 298)  

Prezes Zarządu Generix spółki z o.o. poinformował m.in., że: 

− 6 lutego 2017 r. Minister Energii pozytywnie uzgodnił projekt koncesji na 
wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Borowo”; 

−  28 marca 2017 r. PGNiG otrzymało od Ministra Środowiska decyzję 
rozszerzającą posiadaną dotychczas koncesję na poszukiwanie 
i rozpoznawanie o wydobywanie gazu ziemnego, którą objęto również 
przestrzeń złoża „Borowo”; 

− 30 marca 2017 r. Minister Energii wydał postanowienie, którym negatywnie 
uzgodnił projekt koncesji, którą wcześniej (6 lutego 2017 r.) uzgodnił 
pozytywnie.  

Obecnie, jak podał Prezes Zarządu, Spółka otrzymuje pisma z Ministerstwa 
Środowiska przedłużające postępowanie ze względu na „wyjątkowo skomplikowany 
charakter sprawy” i „oczekiwanie na zakończenie postępowania uzgodnienia koncesji 
dla spółki przez Ministra Energii” oraz z Ministerstwa Energii, o zmianie kolejnych 
terminów tego uzgodnienia, uzasadniane „dużą ilością prowadzonych spraw” oraz 
„szczególnie skomplikowanym stanem prawnym”.  

(akta kontroli, str. 326-329)   

2.3. Przed uchwaleniem zmiany Studium (10 sierpnia 2015 r.) projekt uchwały został 
wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 8 maja do 2 czerwca 2015 r., a w dniu 
20 maja 2015 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w Studium 
rozwiązaniami. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag do tego projektu.  

(akta kontroli, str. 44-46, 241)  

W dniu 23 kwietnia 2014 r. Rada Miejska wydała oświadczenie w sprawie wyrażenia 
sprzeciwu wobec zamiaru wpisania złóż znajdujących się na terenie powiatu 
kościańskiego do wykazu złóż o znaczeniu strategicznym. Następnie, dnia 7 grudnia 
2015 r., Rada Miejska wydała oświadczenie w sprawie opublikowania przez Ministra 
Środowiska projektu listy kopalin zawartych w „Białej Księdze Ochrony Złóż Kopalin”, 
w którym wyraziła zdecydowany sprzeciw dla objęcia ochroną złóż znajdujących się 
na terenie Gminy. Oba oświadczenia były zgodne ze stanowiskiem Burmistrza. 

(akta kontroli, str. 245-249)  

2.4. Według stanu na 30 czerwca 2017 r. dla terenów obejmujących obszary czterech 
złóż („Mosina”, „Czempiń”, „Borowo” i „Gorzyce”) wydanych zostało 25 decyzji 
o warunkach zabudowy (art. 59 ust. 1 upzp), w tym 22 dotyczące złoża „Czempiń i po 
jednej dla terenu pozostałych trzech złóż. Decyzjami tymi ustalono warunki dla takich 
inwestycji jak m.in.: budynki magazynowe, inwentarskie do chowu indyków, 
mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne, zbiornik do przechowywania gnojówki, 
zbiornik na zboże, studnia głębinowa, szklarnia badawcza, sieć gazowa oraz 
kanalizacyjna.  

(akta kontroli, str. 306-311)  

W przedstawionej wyżej działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

                                                      
21 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257. 
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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 Kontroli22, wnosi o podjęcie działań w celu uwzględnienia w 
Studium 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 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 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 11 października 2017 r.  

 

 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler 

 

Dyrektor 

 
z up. Grzegorz Malesiński  

Wicedyrektor 
Joanna Jóźwiak 

Główny specjalista kontroli państwowej  

 

                                                      
22 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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