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Skróty wykorzystywane w opracowaniu. 

CMC Commercial Metals Company 

MCP Multiconsult Polska 

RTH Rathdowney 

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

PIG Państwowy Instytut Geologiczny 

SEDAR System prezentacji dokumentów spółek giełdowych 
prowadzony w Kanadzie - System for Electronic 
Document Analysis and Retrieval, the electronic filing 
system for the disclosure documents of issuers across 
Canada 

JCWP Jednolite Części Wód Powierzchniowych 

JCWPd Jednolite Części Wód Podziemnych 

MHP Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 10 000 

GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

BDOT Baza danych obiektów topograficznych  

CBDG Centralna Baza Danych Geologicznych 

shp Format plików wykorzystywanych w systemach 
geograficznej informacji o terenie 

GPU/GUPW Główny Poziom Użytkowy/ Główny Użytkowy Poziom 
Wodonośny 

CODGiK Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej 

aPGW Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami 

RDW 

Ramowa Dyrektywa Wodna (DYREKTYWA 2000/60/WE 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej) 

MVT Missisipi Valley Type – typ złóż cynku i ołowiu 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

MdM Mieszkanie dla Młodych 

CLC Corine Land Cover 

NID Narodowy Instytut Dziedzictwa 

GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

 
Słownik najważniejszych pojęć : 
 

 Gniazdowy i nieciągły charakter mineralizacji – występowanie minerałów rudnych w szczelinach skał i pustkach 

powstałych w wyniku wcześniejszych procesów erozji 

 Okno hydrauliczne – ograniczony obszar kontaktu pomiędzy dwoma różnymi horyzontami lub piętrami 

wodonośnymi, które są generalnie rozdzielone warstwami izolacyjnymi  

 Lej depresji – obszar obniżenia lustra wody podziemnej wywołany eksploatacją studni, ujęcia wód podziemnych 

lub bariery odwodnieniowej 
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 Osiadanie zapadowe – gwałtowny proces geologiczny polegający na zapadaniu się powierzchni ziemi nad 

pustkami w skałach, powstałymi w procesie krasu (erozji) 

 Szkody górnicze – obszar gdzie zaznacza się oddziaływanie prowadzonych pod ziemią prac górniczych, polegający 

na obniżaniu się rzędnych powierzchni (osiadaniu) 

 Drenaż – odprowadzanie wód podziemnych z osadów 

 Infiltracja zanieczyszczeń – przenoszenie zanieczyszczeń przez wody opadowe infiltrujące z powierzchni ziemi w 

głąb osadów 

 Rudy siarczkowe – zespół minerałów występujących wspólnie i tworzących złoże, wśród których dominują 

minerały typu siarczków 

 Współczynnik filtracji (współczynnik fluacji) – współczynnik określający prędkość przepływu wód podziemnych w 

jednostce czasu, przez osady porowate (współczynnik filtracji) lub szczeliny (współczynnik fluacji) 
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1 Streszczenie 

Niniejszy raport przedstawia możliwe oddziaływania planowanej kopalni rud cynku i ołowiu w powiecie 

zawierciańskim (w szczególności w gminach Łazy, Ogrodzieniec Poręba i Zawiercie) na otoczenie. Raport 

ten został sporządzony w oparciu o publicznie dostępne dane m.in. inwestora, organów ochrony 

środowiska, gmin i innych. Raport odnosi się do danych aktualnych na początek 2016 roku i będzie 

aktualizowany w miarę pojawiania się nowych informacji. 

Na terenach wyżej wymienionych gmin planowane jest wybudowanie podziemnej kopalni rud 

wykorzystującej system komorowo-filarowy wraz z zakładem przeróbki rud i instalacjami pomocniczymi 

takimi jak składowisko odpadów poflotacyjnych. 

Podziemna działalność górnicza nie miała miejsca na tym terenie wcześniej, mimo wiedzy o lokalizacji 

złóż rud. W latach 70-tych XX wieku, po przeprowadzeniu dokładnych analiz zrezygnowano z budowy 

kopalni cynku i ołowiu między innymi ze względu na duże zagrożenie dla wód podziemnych. Działalność 

górnicza rud cynku i ołowiu oraz hutnictwo tych metali rozwijało się natomiast i trwa do dzisiaj okolicach 

Bukowna, Olkusza oraz w rejonie Bytomia. 

Najpoważniejsze ryzyko dla powiatu zawierciańskiego związane z budową kopalni cynku i ołowiu, 

dotyczy możliwych zmian w wodach podziemnych wskutek pompowania wody celem odwodnienia 

przyszłej kopalni oraz możliwego wtórnego zanieczyszczenia. Zmiany te dotyczyć będą głęboko 

zalegających warstw wodonośnych, w których prowadzone będzie pompowanie jak i wszystkich innych, 

które pozostają z nimi w łączności hydraulicznej. Zanieczyszczenie w wodach podziemnych powstawać 

będzie wskutek procesu utleniania rud siarczkowych w odwodnionym górotworze oraz poprzez 

ułatwioną infiltrację zanieczyszczeń z powierzchni do głębszych poziomów wodonośnych. Po 

zakończeniu eksploatacji zanieczyszczone wody podziemne mogą być niezdatne do użycia na cele pitne 

przez setki lat. Obecnie są to wody wykorzystywane jako główne źródło wody pitnej dla mieszkańców 

Zawiercia i okolic oraz dla lokalnych przedsiębiorców. 

Uruchomienie odwadniania złoża Zawiercie III naruszy chwiejną równowagę jaka istnieje na terenie na 

południe od tego rejonu. Zanieczyszczenia zamiast być spłukiwane do Białej Przemszy i dalej do Wisły 

będą przenoszone na północ z wodami jurajskimi i triasowymi w kierunku ujęć miasta Ogrodzieńca i ujęć 

w gminach Łazy i Zawiercie. To jest kluczowe zagrożenie dla gmin Ogrodzieniec, Zawiercie, Łazy a także 

innych rejonów. Przepływ zanieczyszczeń z południa może mieć miejsce początkowo z szybkością 

kilkudziesięciu czy 200-300 metrów na rok ale potem gdy kopalnia na złożu Zawiercie III osiągnie pełną 

wydajność to szybkość przesuwania się skażeń z południa może osiągnąć nawet 1 km na rok. 

Poważne ryzyko wiąże się także z osiadaniem terenu i zmianami w płytko zalegających wodach 

gruntowych. Zmiany te mogą mieć negatywny wpływ na cenne siedliska przyrodnicze, szczególnie te 

uzależnione od dostępności wód gruntowych i powierzchniowych lub specyficznego mikroklimatu. 

Zmiany w płytkich wodach gruntowych mogą również wpływać na nośność gruntów i pośrednio 

oddziaływać na budynki oraz infrastrukturę powodując ich uszkadzanie.  

Kolejne ryzyka związane są z przeróbką wydobytej rudy i wyodrębnianiem z niej koncentratu cynku i 

ołowiu. W wyniku tego procesu powstawać będą znaczące ilości odpadów, które będą musiały być 

składowane. Niewłaściwe metody składowania, mogą spowodować, że odpady staną się źródłem 

zanieczyszczenia wód podziemnych lub powietrza w skutek nadmiernego pylenia. Oba te zjawiska mogą 

mieć znaczące negatywne oddziaływanie na zdrowie okolicznych mieszkańców. Przeróbka rudy wymaga 

przede wszystkim bardzo drobnego jej zmielenia, istnieje ryzyko, że dostępne technologie ograniczania 

emisji pyłu nie będą wystarczające. Ta sytuacja spowoduje, że rozdrobiony pył pogorszy jakość 

powietrza w regionie, zwiększając ryzyko dla zdrowia mieszkańców. Podczas mielenia i innych operacji 

przeróbki rudy do środowiska mogą dostawać się pierwiastki współwystępujące w tej rudzie takie jak 

arsen, tal, kadm, gal, german, srebro i szereg innych. Ich działanie na środowisko może być istotne i 

nietypowe. 
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Przedstawione zagrożenia o charakterze technicznym, wymagają głębokich analiz ze strony inwestora. 

Wpływ wielu z tych zagrożeń na środowisko i zdrowie ludzi powinno być ograniczone poprzez 

zastosowanie odpowiednich technologii. Inwestor twierdzi, że takie rozwiązania są planowane, nie ma 

jednak na razie żadnych opublikowanych, szczegółowych informacji w tym zakresie.  

Odrębnym zagadnieniem jest wpływ kopalni na warunki społeczne i gospodarcze. Powstanie kopalni 

zmieni charakter regionu i będzie miało wpływ na życie kolejnych pokoleń. Nie ma pewności, że dochody 

dla gmin z działalności gospodarczej związanej z kopalnią, przewyższą, straty poniesione przez inne 

formy działalności (np. turystyka lub funkcjonowanie przedsiębiorstw uzależnionych od dostępu do 

wody o określonych parametrach oraz firm powiązanych z nimi technologicznie lub kapitałowo) oraz 

koszty związane z konsekwencjami budowy, funkcjonowania a w końcu likwidacji kopalni. Istnieje duże 

ryzyko, że wskutek działania kopalni znaczna ilość terenów (np. tereny zajęte przez składowiska 

odpadów i tereny w ich pobliżu) nie będzie się nadawać przez dziesiątki lat do żadnego wykorzystania. 

Skutki ekonomiczne dla regionu wywołane kilkunastoletnią eksploatacją mogą trwać potem przez 

dziesiątki lat – opisano to dokładnie w załączonym raporcie. 

Skutki eksploatacji górniczej rud cynku i ołowiu, obserwowane w innych regionach Polski i w innych 

krajach, wskazują, że decyzja o lokalizacji tego typu obiektu musi być poprzedzona szczegółową i szeroką 

analizą. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w kolejnych rozdziałach raportu. 
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2 Wprowadzenie 

Niniejszy raport został sporządzony na zlecenie firmy CMC Poland przez zespół ekspertów firmy 

Multiconsult Polska („MCP”). Celem raportu jest przedstawienie niezależnej opinii na temat możliwego 

oddziaływania na środowisko planowanej kopalni cynku i ołowiu na złożu Zawiercie III.  

Pomysł budowy kopalni cynku i ołowiu w okolicach Zawiercia powstał ponad 40 lat temu i około roku 

1975 ówczesne władze intensywnie przygotowywały dokumenty dla ewentualnego uruchomienia 

intensywnej działalności górniczej w tej lokalizacji. Ideę tę jednak zarzucono z kilku powodów, a jednym 

z nich była świadomość zagrożeń dla środowiska wodnego i dla całego regionu jakie taki projekt mógłby 

generować, gdyby został zrealizowany. 

Obecny inwestor uzyskał trzy koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin w tym rejonie 

i prowadzi projekt o nazwie „Projekt Olza”, którego efektem ma być wybudowanie nowej kopalni cynku 

i ołowiu. Dodatkowo podmiot ten uzyskał przedłużenie tych koncesji w 2014 roku. 

Projekt Olza jest prowadzony przez firmę Rathdowney Resources Inc. (RTH) notowaną na giełdzie 

kanadyjskiej i obejmuje rozpoznawanie złóż rud cynku i ołowiu, na obszarze Górnego Śląska. Inwestor 

według publicznie dostępnych informacji jest właścicielem trzech koncesji na poszukiwanie 

i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu, nazwanych roboczo: „Zawiercie”, „Rokitno” oraz „Chechło”. Proces 

dokumentowania złoża najbardziej zaawansowany jest obecnie dla złoża Zawiercie III, które znajduje się 

na terenie koncesji „Zawiercie” i „Rokitno”, co przedstawiono na poniższej ilustracji. (Rysunek 1).  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w koncesjach oraz danych z PIGu (shp 

granice złóż) 

Rysunek 1 Obszar koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu w 
rejonie Zawiercia. 
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W tej sytuacji firma CMC Polska, w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej zleciła grupie 

ekspertów MCP sporządzenie dokumentu, który weryfikowałby to co inwestor prezentuje w swoich 

publicznych dokumentach oraz wskazał możliwe zagrożenia dla całego regionu związane z budową 

kopalni. 

MCP jest w tej sprawie niezależnym ekspertem posiadającym wieloletnie doświadczenie w kwestiach 

strategicznego zarządzania procesami inwestycyjnymi, w tym zagadnieniami dotyczącymi wydobycia 

kopalin, hydrogeologii, przeróbki odpadów, produkcji hutniczej metali nieżelaznych, zakresu i sposobu 

prowadzenia badań geologiczny oraz wyceny złóż. 

MCP sporządzający ten raport nie jest w żaden sposób powiązany kapitałowo z podmiotami działającymi 

na rynku cynku i ołowiu ani ze zleceniodawcą pracy. MCP nie wykonywał też w ostatnich latach prac, dla 

tych podmiotów, które przekroczyłyby poziom 10 % przychodów. Ponadto MCP posiada od prawie 18 lat 

biuro w jednym z miast Górnego Śląska i z tego powodu wykonywał wiele różnego rodzaju opracowań 

dotyczących obiektów, firm i przedsiębiorstw działających w rejonie Zagłębia Dąbrowskiego, Górnego 

Śląska oraz Małopolski w tym inwestycji planowanych na tych terenach przez różne podmioty. 

Wynagrodzenie dla MCP za sporządzenie niniejszego raportu nie jest w żaden sposób uzależnione od 

sukcesu czy wyniku biznesowego opisanych projektów inwestycyjnych. 

Raport jest sporządzony na podstawie danych dostarczonych do MCP w okresie listopad 2015 – luty 

2016 oraz uwag przekazanych przez przedstawicieli Klienta. 

3 Dostępne informacje o planowanej budowie kopalni 

3.1 Źródła informacji 

Informacje o planowanej budowie kopalni na złożu Zawiercie III, będącej częścią projektu Olza
1
 zostały 

przygotowane na podstawie szeregu publicznie dostępnych dokumentów, w tym prezentacji firmy RTH, 

informacji podawanych dla giełdy w Toronto (w tym kwartalnie publikowanych ocen o nazwie 

„Management Discussion and Analysis”) oraz na podstawie raportu technicznego opracowanego przez 

firmę SRK Consulting i opublikowanego poprzez stronę systemu dokumentacji giełdy kanadyjskiej SEDAR 

www.sedar.com.
2
 

Jednym ze źródeł informacji była też oryginalna dokumentacja geologiczna złoża Zawiercie III, 

egzemplarz znajdujący się w archiwum Państwowego Instytutu Geologicznego. 

Ponadto zapoznano się z szeregiem wcześniejszych opracowań (w tym innych dokumentacji 

geologicznych) odnoszących się do złóż cynku i ołowiu w tym rejonie. Eksperci MCP zapoznali się także z 

dostępną literaturą fachową dotyczącą innych złóż cynku i ołowiu znajdujących się w obrębie monokliny 

śląsko-krakowskiej i eksploatowanych w rejonie Olkusz – Klucze. 

W niniejszym raporcie wykorzystano także kilkadziesiąt innych opracowań dotyczących kwestii ochrony 

środowiska, jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zagadnień zdrowotnych publikowanych 

nie tylko w Polsce ale na całym świecie w odniesieniu do podobnych projektów wydobywczych. 

                                                                 
1 Projekt Olza jest przedsięwzięciem realizowanym obecnie (początek roku 2016) przez firmę Rathdowney Polska Sp. z o.o.  Głównym celem 
projektu jest dokładne zbadanie, potwierdzenie i udokumentowanie złóż cynku i ołowiu znajdujących się na terenie południowej Polski, w 
województwie śląskim i małopolskim. Więcej informacji: http://www.projektolza.com 
2 Według wprowadzenia do raportu opublikowanego w maju 2015, firma SRK Consulting (UK) wykonała tzw. Wstępną Ocenę Techniczno - 
Ekonomiczną tego projektu  

http://www.sedar.com/
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3.2 Lokalizacja 

Obszar złoża Zawiercie III objętego Projektem Olza jest położony w południowej Polsce, we wschodniej 

części województwa śląskiego (przy granicy z województwem małopolskim), w powiecie zawierciańskim 

w granicach administracyjnych czterech gmin (Rysunek 2): 

 gminy Łazy, 

 gminy Zawiercie, 

 gminy Ogrodzieniec, 

 gminy Poręba. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GIS (CODGiK BDOT 10k oraz bazy danych PIG MIDAS – 

kontury złóż ) 

Rysunek 2 Położenie złoża Zawiercie III na tle podziału administracyjnego 

Z punktu widzenia regionalizacji obszar ten zaliczany jest do prowincji Wyżyna Śląska, a omawiany 

obszar znajduje się na dziale wodnym Odry i Wisły. 

Jest to obszar stosunkowo płaski, średnia wysokość terenu to 300 do 350 m n.p.m. Obszar położony jest 

w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, u źródeł Warty, które znajdują się w dzielnicy 

Kromołów miasta Zawiercie. Szczegółowy opis ukształtowania terenu przedstawiono w rozdziale 3.3.1. 

W odległości około 25 km na południe od obszaru złoża Zawiercie III znajduje się działający od połowy lat 

60-tych kompleks górniczo-hutniczy ZGH Bukowno. Koncesje, które obejmuje Projekt Olza, czyli 

„Zawiercie”, „Rokitno” oraz „Chechło” są położone około 60 km na północny zachód od Krakowa 

i obejmują łączną powierzchnię ok 153 km
2 

(Rysunek 1). 

Udokumentowane złoże Zawiercie III znajduje się na terenie gmin Zawiercie, Ogrodzieniec i Łazy. Teren 

złoża w całości znajduje się w województwie śląskim w jego wschodniej części.  
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Historycznie tereny te były zaliczane do Małopolski, a w okresie rozwoju przemysłu także do Zagłębia 

Dąbrowskiego (Rysunek 3). Historia terenów okolic miasta Zawiercie związane są z rozwojem przemysłu 

na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i Małopolsce po części dzięki przebiegającej tędy Kolei Warszawsko-

Wiedeńskiej.  

W rejonie Zawiercia rozwijał się przemysł metalurgiczny, szklarski i odlewniczy oraz do niedawna 

przemysł włókienniczy.  

Jeśli chodzi o przemysł wydobywczy w rejonie Zawiercia, Ogrodzieńca i Łaz istniały w przeszłości 

następujące kopalnie: 

 kopalnie węgla brunatnego (tylko wspominane, brak dokładnych danych), 

 kopalnie rudy żelaza (prawdopodobnie w Bzowie przy Czarnej Przemszy, kopalni „Dziechciarz”, 

należącej do T-wa Akcyjnego „Poręba”, kopalni rudy żelaza „Warta” pod Zawierciem, istniejąca 

od r. 1881), 

 kamieniołomy (w gminie Łazy oraz w gminie Ogrodzieniec, ten drugi służył przez wiele lat 

cementowni WIEK w Ogrodzieńcu). 

 
Źródło: Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim", Strona 9-10; Sosnowiec 1939 

http://www.zaglebiedabrowskie.org/viewpage.php?page_id=4  

Rysunek 3 Mapa historycznego Zagłębia Dąbrowskiego 

Ponadto na tym obszarze rozwinięta jest sieć infrastruktury drogowej i kolejowej. Poza licznymi drogami 

lokalnymi, obszar ponad złożem przecina droga krajowa nr 78 oraz droga wojewódzka nr 796.  

Planowana jest budowa południowej obwodnicy Zawiercia. Ta nowa droga przejdzie wprost poprzez 

część terenów złoża. Droga ta według mapy umieszczonej na stronie www.gddkia.gov.pl 
3
 przejdzie 

                                                                 
3 https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19985/Obwodnica-Poreby-i-Zawiercia-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-78-od-km-105836-do-km-130135  

http://www.zaglebiedabrowskie.org/viewpage.php?page_id=4
http://www.gddkia.gov.pl/
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w poprzek złoża w środkowej jego części. Ponad obszarem złoża przebiegają również linie kolejowe nr 1, 

4, 160, 180 i 182. Bezpośrednio przy złożu (w odległości około 1,2 km od jego granicy) znajduje się także 

węzeł kolejowy Łazy, który obsługuje znaczną część Polski. Węzeł ten wraz z jego infrastrukturą jest 

istotny dla funkcjonowania szlaku kolejowego Gdańsk – Warszawa – Katowice – Wiedeń. 

3.3 Technologia 

Według informacji udostępnionej przez inwestora w dokumentach dla giełdy kanadyjskiej, znaczące 

koncentracje cynku i ołowiu występują zasadniczo w obrębie niemal poziomo zalegającej serii 

dolomitów kruszconośnych, głównie na głębokościach od 70 do 220 metrów pod poziomem terenu. 

Głębiej położone partie złoża znajdują się w południowej jego części. Złoże reprezentuje płytko 

zlokalizowaną mineralizację typu MVT (Missisipi Valley Type), podobną do takich złóż jak Lisheen oraz 

Navan w Irlandii czy Pine Point w Kanadzie.  

Należy zwrócić uwagę, że proces przeróbki rudy wydobytej ze złoża typu MVT ze względu na jej 

specyfikę i względy techniczne, jest bardzo podobny na całym świecie. Zatem można przyjąć założenie, 

że oddziaływania związane procesem przeróbki oraz powstawaniem odpadów z przeróbki i wydobycia 

będą podobne także w rejonie Zawiercia. A zatem układ i zasady działania kopalni będą podobne do 

takich kopalń na całym świecie, w tym w rejonie Olkuskim. 

W raporcie technicznym sporządzonym przez firmę SRK Consulting (grudzień 2014) omawiającym 

i potwierdzającym zasoby tego złoża pojawiła się dokładna koncepcja założeń technicznych dla całej 

kopalni i zakładu przeróbki rudy. 

Metody eksploatacji podziemnej proponowane (według opisu zawartego w raporcie inwestora z grudnia 

2014) są adaptacją systemu komorowo-filarowego, dostosowanego do różnych miąższości (grubości 

warstw skalnych) i upadów (nachylenia względem płaszczyzny poziomej). W części podziemnej kopalni 

stosowane będą maszyny wiercąco-kotwiące, ładowarki oraz samochody transportowe. Dla obszarów 

kopalni gdzie miąższość złoża nie przekracza 3,5 m dodatkowo stosowane będą maszyny niskoprofilowe. 

Przewiduje się także wykorzystanie kruszarki podziemnej oraz zasobnika rudy pokruszonej, a także 

systemu przesiewaczy. Według założeń pokazanych w raporcie technicznym firmy SRK z grudnia 2014 

dla łatwiejszego dostępu do części podziemnej (a także dla skrócenia harmonogramu realizacji) 

wybudowane będą dwie upadowe
4
.  

Stosowana będzie prawdopodobnie podsadzka z nieskonsolidowanego, czystego piasku dostarczana do 

wyrobiska układem hydraulicznym. 

Według raportu technicznego firmy SRK z grudnia 2014 część naziemna kopalni składać się będzie 

z takich składników majątkowych jak: 

 zakład wzbogacania rudy (młyny oraz urządzenia do flotacji); 

 obiekty składowania odpadów i uzdatniania wody;. obiekt gospodarki odpadami będzie miał 

wielkość zależną od planowanej skali produkcji ale powinno to być minimum 12 mln m
3
 dla 

zapewnienia miejsca złożenia niezagęszczonych osadów poflotacyjnych;
5 

 szyby wentylacyjne pozwalające na dostarczenie powietrza nawet do 300 m
3
/s; 

 obiekty przeróbki rudy; 

 urządzenia ochrony powietrza (dla zmniejszenia emisji pyłu). 

                                                                 
4 Upadowa – pochylnia prowadząca do obszaru złoża, zwykle o długości od 0,5 do kilku km. Pochylnia taka służy do transportu urobku, ludzi 

oraz przewozu maszyn i urządzeń. Przykłady na http://rybnik.naszemiasto.pl/artykul/budowa-koplani-debiensko-upadowa-ma-
juz-ponad-15-metrow,1353131,artgal,t,id,tm.html  lub na stronie http://gosc.pl/doc/786849.Upadowa-przeciw-upadkowi  
5
 Dane wg raportu technicznego SRK Consulting dla ośmioletniego wydobycia na poziomie ok 2 mln ton rocznie. 

http://rybnik.naszemiasto.pl/artykul/budowa-koplani-debiensko-upadowa-ma-juz-ponad-15-metrow,1353131,artgal,t,id,tm.html
http://rybnik.naszemiasto.pl/artykul/budowa-koplani-debiensko-upadowa-ma-juz-ponad-15-metrow,1353131,artgal,t,id,tm.html
http://gosc.pl/doc/786849.Upadowa-przeciw-upadkowi
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Prawdopodobna koncepcja procesu technologicznego kopalni wg raportu technicznego przygotowanego 

przez firmę SRK w grudniu 2014 pokazana jest na rysunku poniżej. 

 
Źródło: Raport techniczny przygotowany przez firmę SRK Consulting str. 29 

Rysunek 4 Ogólny schemat blokowy procesu przeróbki rudy cynku i ołowiu 

Przedstawiony przez inwestora schemat technologiczny jest w pełni zgodny z typową praktyką przeróbki 

rud cynku i ołowiu i nie pomija żadnych istotnych elementów procesu technologicznego. 

Prawdopodobna koncepcja procesu technologicznego dla kopalni cynku i ołowiu na złożu Zawiercie III 

została opisana w dokumentach zaprezentowanych dla giełdy w Toronto. Proces ten obejmuje: 

 transport rudy surowej z miejsc jej wydobycia za pomocą systemu podziemnego transportu 

(tutaj jest kilka możliwości); 

 rozdrabnianie rudy przez podziemną kruszarkę szczękową; 

 przewóz rozdrobnionej rury z części podziemnej kopalni do części naziemnej za pomocą 

urządzeń zamontowanych w upadowej (pochylni); 

 magazynowanie rudy na zwałowisku rudy surowej (prawdopodobnie z częściową selekcją rudy 

na kilka rodzajów w zależności od jej jakości); 

 transport rudy ze zwałowiska do zsypów nadawy młynów; 

 transport rudy ze zsypu dedykowanym przenośnikiem nadawy do młyna SAG (tutaj 

prawdopodobnie także system pozwalający na mieszanie rud różnej jakości); 

 mielenie w młynie SAG; 

 przesiewanie materiału i przenoszenie przez urządzenia do transportu materiału z powrotem 

do zsypu nadawy młyna SAG lub do młyna kulowego; 

 mielenie w młynie kulowym; 

 flotacja ołowiu w co najmniej w dwustopniowym układzie urządzeń; 

 flotacja cynku też w co najmniej w dwustopniowym układzie urządzeń; 

 magazynowanie wód z flotacji; 

 magazynowanie wód nadosadowych (ze zbiornika osadów poflotacyjnych); 
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 zagęszczanie koncentratów ołowiu i cynku; 

 magazynowanie odpadów w zbiorniku (lub zbiornikach) osadów poflotacyjnych; 

 oczyszczanie ścieków. 

W sytuacji gdyby wyjście upadowych (pochylni) z kopalni było zlokalizowane w jakiejś odległości od 

części naziemnej kopalni to dojść musi etap transportu rudy w przeznaczonych do tego urządzeniach 

(kontenery, transporter kubełkowy czy taśmowy itp.). 

W roku 2008 wykonano ważną pracę doktorską poświęconą ekologiczno-technicznym aspektom 

procesów pozyskiwania koncentratów cynku i ołowiu. W pracy tej zwrócono uwagę też na takie kwestie 

jak: 

 niekiedy stosuje się węzeł odmagnezowania blendy cynkowej wtedy powstaje dodatkowy 

odpad czyli gips; 

 minerałami płonnymi w rudach cynku i ołowiu w Polsce są dolomit, kalcyt, chalcedon, kwarc 

i baryt. 

 w procesie flotacji używa się wiele rodzajów związków chemicznych, które mają zastosowanie 

jako kolektory (adsorbowanie się na powierzchni ziaren wybranych minerałów), odczynniki 

pianotwórcze czy depresory dla obniżenia flotowalności sfalerytu w procesie selektywnej 

flotacji. 

 niekiedy jakość rudy (lub jej szczególne parametry) wymagają dodatkowego węzła flotacji 

uzupełniającej – dotyczy to głównie przerobu siarczku cynku; 

 konieczne są zbiorniki i urządzenia do dystrybucji emulsji lateksowej (lub podobnej) dla 

zmniejszenia pylenia ze zbiornika odpadów poflotacyjnych; 

 może istnieć instalacja dla transportu części odpadów powydobywczych i umieszczania ich 

w wyrobiskach poeksploatacyjnych; 

 w szczególnych wypadkach te odpady powydobywcze zestala się najpierw przy użyciu spoiwa 

i wtedy są transportowane w formie pasty („paste backfilling”). 

Ponadto w kopalni rudy cynku i ołowiu musi istnieć cały system likwidacji zrobów czyli węzły 

przygotowania i wtłaczania podsadzki hydraulicznej piaskowej czyli mieszaniny piasku kwarcowego i 

wody. Istotną kwestią środowiskową jest to jaka woda jest wtłaczana do górotworu w procesie 

podsadzania. Jeśli jest to woda zanieczyszczona mająca np. śladowe zawartości arsenu, talu, miedzi, 

ołowiu oraz czynników chemicznych to samo podsadzanie hydrauliczne może być źródłem dodatkowego 

zagrożenia dla wód podziemnych. 

Niekiedy stosuje się przed procesem flotacji wzbogacanie w cieczach ciężkich lub dodatkowo są 

lokalizowane węzły technologiczne dla flotacji także frakcji mułowej rud. 

Ze względu na wysoki (stosunkowo) koszt wszelkich działań z odpadami powydobywczymi przed 

budową kopalni zaprojektowanie odpowiednich rozwiązań trwa czasami wiele miesięcy. 

3.4 Obiekty powiązane 

Obiekty powiązane, które są niezbędne do działania kopalni to: 

 infrastruktura kolejowa i/lub drogowa; 

 rurociąg dla zrzutu wód (w tym wód z odwodnienia kopalni jak i dla zrzutu podczyszczonych 

ścieków z procesu przerobu rudy; 

 zaplecze biurowe kopalni; 

 linie energetyczne (prawdopodobnie potrzebne będzie tzw. zasilanie dwustronne z dwóch 

niezależnych stacji 110 kV); 

 rezerwowe źródło energii elektrycznej; 
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 zbiorniki retencyjne; 

 studnie dla monitoringu wód podziemnych; 

 inne urządzenia, które mogą okazać się potrzebne zidentyfikowane na etapie szczegółowego 

projektowania kopalni lub wymagane decyzjami administracyjnymi. 

3.5 Stan zaawansowania planowanej budowy kopalni 

3.5.1 Dostęp do informacji 

Dostępne publicznie dane w tym dokumenty prezentowane przez inwestora na potrzeby giełdy w 

Toronto (pozyskane z www.sedar.com) wskazują na znaczne zaawansowanie działań prowadzonych w 

ramach projektu, w szczególności w odniesieniu do złoża Zawiercie III.  

Umieszczone na stronie internetowej projektu Olza informacje (stan w styczniu 2016) w tym 

harmonogram nie są aktualizowane i w efekcie nie jest jasne na jakim etapie realizacji znajduje się 

obecnie projekt. 

Z odpowiedzi na pytanie zadane na łamach portalu www.zawiercie.naszemiasto.pl również 

bezpośrednio nie wynika jaki jest stan zaawansowania prac. Cytując portal:  

„Czy podczas spotkań otrzymamy informacje na zadawane przez nas pytania? Może być ciężko, 

ponieważ firma Rathdowney ciągle zaznacza, że inwestycja znajduje się w fazie oceny projektu i 

jest za wcześnie na udzielanie szczegółowych informacji. Zapytaliśmy więc kiedy możemy 

spodziewać się bardziej precyzyjnych odpowiedzi.  

- Faktycznie Rathdowney jest nadal na etapie oceny projektu. Jesteśmy w trakcie prowadzenia 

szeregu prac nie tylko koncepcyjnych ale również środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. 

Zależy nam na opracowaniu takiej koncepcji kopalni, która zostanie w przyszłości zaakceptowana 

przez mieszkańców Wszystkie prowadzone przez nas obecnie analizy właśnie do tego prowadzą - 

pomogą nam one ustalić, w jaki sposób można wybudować w tym regionie nowoczesną, 

niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię - mówi Barbara Chammas. – 

Te analizy są czasochłonne, wpływa na nie wiele czynników, w tym także zmiany polskiego prawa. 

Trudno dokładnie określić, kiedy będziemy mogli przedstawić swoje propozycje mieszkańcom. To 

co mogę powiedzieć, to , że wszelkie plany inwestycji zostaną przedstawione do konsultacji 

władzom lokalnym i mieszkańcom, jak tylko nabiorą pełnego kształtu - dodała Barbara 

Chammas.” 

W rzeczywistości, co potwierdza działanie inwestora, jest przygotowywane pełne studium wykonalności, 

prowadzone szerokie rozpoznanie hydrogeologiczne (zbieranie danych ze studni, cieków wodnych, 

wykonanie cyfrowego modelu filtracji) i pozyskanie środków finansowych, tak że projekt ten jest 

znacznie bardziej zaawansowany. Aktywność inwestora w przygotowaniu projektu jest także widoczna w 

zakresie administracyjnym. Złoże Zawiercie III, prawdopodobnie na wniosek inwestora, zostało wpisane 

przez rząd RP do tzw. Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin, która została opublikowana w listopadzie 2015 

roku. W dokumencie tym wobec, braku spójnych i jednoznacznych przepisów dotyczących ochrony złóż 

kopalin w Polsce, zaproponowano jako preferowane rozwiązanie tego problemu stworzenie odrębnego 

reżimu prawnego dla strategicznych złóż kopalin. Złoże Zawiercie III znalazło się na liście złóż, które 

uzyskały najwyższą ocenę w wyniku waloryzacji (stan na 31.12.2014). Według informacji uzyskanych 

w KZGW także na wniosek inwestora wpisano odpowiednie derogacje dla wód powierzchniowych i wód 

podziemnych w aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami. 

W materiałach dla giełdy w Toronto prezentowanych przez inwestora (portal www.sedar.com ) pojawiła 

się również w grudniu 2015, informacja o bardzo dobrych wynikach dodatkowych badań w rejonie złoża 

Zawiercie III. Informacja ta została podana w dniu 3.12.2015 i podaje, iż w wyniku kolejnych wierceń 

wykonanych w roku 2014 i 2015 odkryto w tzw. obszarze nr 5 (obszar południowej części złoża Zawiercie 

III) miejsca ze szczególnie wysoką zawartością cynku i ołowiu. 

http://www.zawiercie.naszemiasto.pl/
http://www.sedar.com/
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3.5.2 Procedury wynikające z Prawa Górniczego i Geologicznego 

Aby rozpocząć wydobycie kopaliny ze złoża niezbędne jest pomyślne przejście szeregu procedur 

wynikających z wymagań prawa polskiego, w tym przede wszystkim z Ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U.2011 nr 163 poz.981 z późniejszymi zmianami), oraz Ustawy 

„OOŚ” z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 199 poz.1227 z późniejszymi zmianami)O 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

1. Pierwszym krokiem jest uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopaliny, w tym 

przypadku rud cynku i ołowiu. Koncesji takich udziela Minister Środowiska. Efektem prac 

geologicznych jest powstanie dokumentacji geologicznej złoża, która również jest zatwierdzana 

przez Ministra Środowiska. 

Firma RTH posiada w rejonie Zawiercia trzy koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i 

ołowiu wydane przez Ministra Środowiska. Koncesje te noszą robocze nazwy „Zawiercie”. „Rokitno” oraz 

„Chechło”, a ich zasięg przedstawia Rysunek 1. Ogólna powierzchnia objęta tymi koncesjami wynosi ok 

153 km
2
. Pierwszy cykl badań na tym obszarze był prowadzony od czerwca 2011 do lutego 2013 i 

obejmował 68 otworów w ramach koncesji Rokitno i 155 otworów w ramach koncesji Zawiercie. W 

wyniku tych prac zatwierdzono dokumentację geologiczną złoża Zawiercie III. 

W dokumentacji geologicznej złoża ZAWIERCIE III, zatwierdzonej decyzją Ministra Środowiska z dnia 

30.07.2014 , w złożu obok rud cynku i ołowiu ujęto także minerały innych pierwiastków 

współwystępując w zasobach bilansowych w kat C1+C2+D w tysiącach ton: 

 S (siarka)            1313,35 

 Cd (kadm)    11,71 

 Ag (srebro)      0,51 

 Ge (german)      0,03 

 Ga (gal)       0,13 

 Tl (tal)       0,15 

 As (arsen)      4,77 

Są to ważne dane dla całości procesu oceny oddziaływania na środowisko, gdyż udowadniają wprost, że 

w tym złożu znajdują się niewielkie ilości innych pierwiastków, z których część (tal i arsen) ma znacznie 

wyższą toksyczność niż cynk czy ołów. Ponadto obecność dwóch pierwiastków (gal i german), które 

także mogą mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi nie jest bez znaczenia dla tego projektu. 

Na tym terenie występują prawie wyłącznie rudy siarczkowe metali, a ww. badania potwierdziły, że 

w rudach utlenionych zasoby są bardzo małe. Zasoby cynku w rudach siarczkowych w złożu Zawiercie III: 

w kategorii C1 483,65 tys. ton, kategorii C2 954,75 tys. ton i kategorii D 134,70 tys. ton, a odpowiednio 

ołowiu C1 179,60 tys. ton, C2 353,71 tys. ton i D 37,63 tys. ton 

W 2014 inwestor zawnioskował o przedłużenie ważności posiadanych koncesji i uzyskał zgodę na to 

w dniu 21 listopada 2014. 

2. Następnie Inwestor może samodzielnie przystąpić do procedur, których celem będzie uzyskanie 

koncesji na wydobycie kopaliny, wejść w spółkę lub przekazać to prawo innemu podmiotowi. 

Wydanie takiej koncesji wymaga dołączenia: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

i projektu zagospodarowania złoża dla całości obszaru złoża. Dla terenu infrastruktury 

zlokalizowanej na powierzchni terenu wymagane jest także dokonanie zmian w Miejscowych 

Planach Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego (jeśli nie ma zgodności z tymi dokumentami).  
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Według oficjalnych informacji żadna z opisanych w pkt 2 procedur nie została jeszcze zrealizowana. 

Na stronie internetowej inwestora brak jest aktualnej informacji o stanie zaawansowania 

w realizacji tych procedur. 

3.5.3 Procedury planistyczne 

Jak wspomniano wyżej brak jest informacji o wszczęciu procedur odnoszących się do lokalizacji części 

naziemnej kopalni. Na stronie internetowej projektu w styczniu 2016 jest zamieszczona nadal treść 

z roku 2014. Cytując: 

„Trudno jest dokładnie określić czas potrzebny na przeprowadzenie procesu planowania i uzyskiwania 

pozwoleń na budowę kopalni, ponieważ proces ten zależy od wielu czynników ekonomicznych, 

technicznych oraz społecznych. Możemy założyć, że proces oceny możliwości realizacji projektu 

(uwzględniający analizy społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, w tym analizę opłacalności 

inwestycji) i planowania może potrwać przynajmniej dwa lata. Kolejny etap uzyskiwania pozwoleń 

(zmiana studium uwarukowani, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji 

środowiskowej, wreszcie koncesji na wydobycie), jeżeli nie wystąpią żadne poważne przeszkody, 

może potrwać minimum dwa lata. Zaraz po sfinalizowaniu procesu uzyskania zezwolenia, budowa 

kopalni może trwać kolejne 2 lata. Jak powiedziano już wcześniej, należy zebrać wiele informacji, 

dokonać wielu analiz oraz spełnić wiele wymagań regulacyjnych. Przypuszczalnie najwcześniej 

w 2014 roku możliwe będzie przedstawienie lokalnym władzom rezultatów naszych badań 

środowiskowych i efektów wstępnych prac koncepcyjnych opisujących jak może wyglądać w tym 

regionie nowoczesna, niezagrażająca środowisku i społecznie odpowiedzialna kopalnia.” 

Ta odpowiedź potwierdza (pośrednio), że inwestor nie ujawnił jeszcze konkretnych rozwiązań 

technicznych i lokalizacyjnych, a zatem nie ma jeszcze rozpoczętych konkretnych procedur 

planistycznych. 

3.5.4 Procedury środowiskowe 

Na obecnym etapie projektu, aby rozpocząć wydobycie kopaliny ze złoża inwestor musi także 

przeprowadzić postępowanie z tytułu Ustawy z dnia 3 października 2008 r (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z 

późniejszymi zmianami.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach.  

Według informacji ogłoszonych w lutym 2015 inwestor realizuje stopniowo działania, mogące być 

elementem postępowania w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Są to: 

 inwentaryzacja przyrodnicza na terenie obejmującym poza obszarem ww. trzech koncesji także 

pewne dodatkowe tereny w gminach Ogrodzieniec, Łazy, Klucze, Poręba i Zawiercie; 

 badania warunków środowiska wodnego
6
 na obszarze ok 500 km

2
 oraz dodatkowo na 

obszarach wokół aglomeracji Siewierz i Myszków; badania te obejmują wydajności źródeł, 

przepływy cieków powierzchniowych, poziomy zwierciadła wody i szereg innych analiz; 

 inwentaryzacja istniejących studni kopanych (kilkaset sztuk); 

 inwentaryzacja studni wierconych wraz z pomiarami sezonowymi i analizami chemicznymi; 

 inwentaryzacja około 22 źródeł wody oraz ich pomiary sezonowe; 

 inne badania hydrogeologiczne. 

                                                                 
6
 Prawdopodobnie chodzi tu o badania wód powierzchniowych i podziemnych w szerokim zakresie 
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Wyniki uzyskane z wymienionych badań środowiskowych powinny stanowić podstawę do opracowania 

raportu oddziaływania na środowisko, a następnie do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Decyzja ta jest kluczowym dokumentem dla dalszej realizacji projektu, choć Inwestor 

deklaruje, że dopiero rezultaty analiz planistycznych, ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych 

zadecydują o kontynuacji projektu. 

3.5.5 Procedury budowlane 

Do naziemnych elementów kopalni odnoszą się zapisy Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 

r.(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).  

Art.168. Ust. 2. W odniesieniu do projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania 

obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego organy nadzoru górniczego wykonują zadania 

z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 

Organem nadzoru górniczego dla tego projektu będzie Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach. Ten 

urząd będzie m.in. opiniował projekt zagospodarowania złoża, decydował o akceptacji sposobu budowy 

pochylni (upadowych), podejmował decyzje w razie powstania zagrożeń naturalnych w tej kopalni. 

Dotychczas brak jest informacji o wszczęciu procedur odnoszących się do uzyskiwania pozwolenia na 

budowę dla części naziemnej kopalni lub dla elementów infrastruktury towarzyszącej tego typu 

obiektowi. Początku działań w kierunku uzyskania pozwoleń budowlanych dla prac przygotowawczych 

należy spodziewać się po uzyskaniu przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację planowanego przedsięwzięcia. 

4 Opis wrażliwości terenu planowanej lokalizacji kopalni 

4.1 Źródła informacji 

Opis wrażliwości terenu w rejonie planowanej budowy kopalni dla eksploatacji złoża Zawiercie III, 

sporządzono na podstawie: 

 archiwalnych i aktualnych dokumentacji złóż rudy cynku i ołowiu w rejonie Zawiercia, 

 map topograficznych, mapy hydrogeologicznej polski, szczegółowej mapy geologicznej polski 

oraz innych materiałów kartograficznych, 

 artykułów naukowych i innych publikacji dotyczących geologii i hydrogeologii oraz geochemii 

i hydrochemii omawianego obszaru, 

 dokumentów strategicznych i planistycznych gmin, 

 dokumentów strategicznych w krajowej gospodarce wodnej (Plany Gospodarowania Wodami), 

 danych przestrzennych dotyczących, regionów geograficznych, hydrogeologii i geologii, ochrony 

przyrody (GDOŚ), zabytków (NID) itp., występowania złóż (PIG), 

 ogólnodostępnych materiałów rozpowszechnianych i udostępnianych przez inwestora 

w internecie (oficjalne raporty techniczne, prezentacje), 

 archiwalnych i aktualnych dokumentacji hydrogeologicznych ujęć wód podziemnych, 

 materiałów archiwalnych, wiedzy własnej i doświadczenia doradcy. 

4.2 Zagospodarowanie terenu 

Jak wspomniano już w poprzednich rozdziałach, Złoże Zawiercie III, leży w województwie śląskim, 

powiecie zawierciańskim, w granicach administracyjnych gmin: Poręba, Zawiercie, Łazy i Ogrodzieniec 

(Rysunek 2). 
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Gospodarka w powiecie zawierciańskim opiera się na rolnictwie i leśnictwie ze znacznym udziałem 

przemysłu. Obszar położony ponad złożem Zawiercie III to w ponad 55% tereny leśne. Pozostałe obszary 

to tereny zurbanizowane (około 22%) oraz tereny zielone (około 12%) i tereny rolne z zabudową wiejską 

(około 11%). Szczegółowe zestawienie pokrycia terenu (według danych Corine Land Cover 2012) 

przedstawia Tabela i Wykres 1. 

 

Tabela 1 Zagospodarowanie terenu ponad złożem Zawiercie III 

Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia ha % 

Tereny rolne i zabudowy wiejskiej 130,74 10,67% 

Tereny zielone 151,75 12,39% 

Tereny zurbanizowane 266,76 21,77% 

Tereny leśne 675,92 55,17% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC (Corine Land Cover 2012) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC (Corine Land Cover 2012) 

Wykres 1 Pokrycie terenu ponad złożem Zawiercie III 

Obszar w buforze 6 km od złoża to także w przeważającej części tereny leśne około 44%. Pozostałą część 

stanowią tereny rolne (ok. 24%), tereny zielone około 17%, tereny zurbanizowane około 16%. 

Szczegółowe informacje odnośnie typów pokrycia terenu przedstawia Tabela i Wykres 2. 

Tabela 2 Zagospodarowanie terenu w buforze 6 km od złoża Zawiercie III 

Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia w ha % 

Tereny zurbanizowane 4020,26 15,75% 

Tereny zielone 4238,18 16,60% 

Tereny rolne i zabudowy wiejskiej 6007,28 23,53% 

Tereny leśne 11262,93 44,12% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC (Corine Land Cover 2012) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie CLC (Corine Land Cover 2012) 

Wykres 2 Pokrycie terenu w buforze 6 km od złoża Zawiercie III. 

Jak wynika z przedstawionych informacji znaczna część tego obszaru to tereny pokryte roślinnością. 

Tereny użytków rolnych jak i roślinność naturalna, to obszary wrażliwe na zmianę stosunków wodnych. 

Zmiana warunków wodnych na tak dużej powierzchni spowoduje trudne do przewidzenia, jeśli chodzi 

o rozmiar, negatywne skutki nie tylko w samej szacie roślinnej, ale w całych ekosystemach, a także straty 

w produkcji rolnej. 

Obszar udokumentowanego złoża, jest w większości (około 70%) objęty miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego.
i
Dla poszczególnych gmin według stanu na 14.01.2016 r. obowiązują 

między innymi mpzp: 

W mieście Zawiercie: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla rurociągu tlenu dla 

huty CMC w Zawierciu przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XXVII/345/08 z dnia 

24 września 2008r. Część obszaru objętego tym planem znajduje się w obrębie środkowej 

części obszaru nad dokumentowanym złożem. Zgodnie z planem obszar ten obejmuje Lasy 

i Dolesienia oraz teren Infrastruktury technicznej – Rurociąg Tlenu 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia część południowo-

zachodnia przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIII/473/02 z dnia 1 października 

2002r. Część obszaru objętego planem w granicach dokumentowanego obszaru pokryta jest 

terenami określonymi jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

tereny zieleni miejskiej, tereny produkcji oraz tereny usług. Zgodnie z planem na terenach 

usług zakazane jest lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów 

obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu Obszar „A” przyjęty Uchwałą Rady 

Miejskiej w Zawierciu Nr XX/228/08 z dnia 6 lutego 2008r. (zmieniony Uchwałą nr XXIX/280/ 

12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę 

Aktywności Gospodarczej w Zawierciu Obszar "A"). Niewielką część obszaru objętego planem 

w granicach dokumentowanego obszaru pokrywają tereny zabudowy usługowej oraz 

rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Plan 
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przewiduje na tych obszarach zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko. 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów 

obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty przyjęty Uchwałą nr 

LIV/669/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 r. Niewielki fragment 

południowej części objętej planem (Arkusz 4) w granicach dokumentowanego obszaru 

pokrywają lasy, tereny zalesień i tereny zieleni. 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla potrzeb przebudowy 

gazociągu Trzebiesławice – Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie) przyjęty 

Uchwałą nr X/55/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 maja 2015 roku. Obszar planu 

stanowi wąski pas w centralnej części złoża. 

W gminie Łazy: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy przyjęty Uchwałą Nr 

XLII/341/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 października 2006 r. (zmieniony Uchwałą Nr 

XXII/ 206/09 z dnia 30 stycznia 2009). Część obszaru objętego planem znajdująca się 

w granicach dokumentowanego obszaru złożowego dotyczy głównie planu dla Rokitna 

Szlacheckiego (jednostka osadnicza określona w planie jako B). Zgodnie z planem 

przeznaczenie terenów to głównie grunty leśne, rolne oraz w południowej części zabudowy 

mieszkaniowej.  

W gminie Ogrodzieniec 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec obejmujący sołectwa: 

Fugasówka-Markowizna, Giebło, Kolonia Giebło, Gułzów, Kiełkowice, Mokrus, Podzamcze, 

Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko – Śrubarnia przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

Nr XXXIX/338/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. Obszar w granicach dokumentowanego złoża 

dotyczy jedynie planu dla sołectwa Fugasówka-Markowizna. Zdecydowana większość tego 

obszaru pokryta jest terenami lasów, tylko niewielka część obszaru ma przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz jednorodzinną i zagrodową. Obszarów tych nie 

dotyczy zakaz lokalizowania inwestycji oddziałujących na środowisko. 

Gminy, na terenie których zostało udokumentowane złoże jest w całości pokryty przez studia 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w których uwzględnione zostały obszary 

złóż cynku i ołowiu, w tym częściowo obszar Złoża Zawiercie III, który stanowią m in obszary, które 

wcześniej należały do złóż Zawiercie I i Zawiercie II. Archiwalne granice tych złóż w odniesieniu do 

obecnych granic złoża Zawiercie III przedstawia rysunek 5. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych PIG (CBDG), dostępnych publicznie dokumentów 

koncesji, oraz informacji o archiwalnych granicach złóż (portal infogeoskarb 

http://geoportal.pgi.gov.pl/igs/ ) 

Rysunek 5 Archiwalne granice złóż Zawiercie I i Zawiercie II w odniesieniu do aktualnego 
obszaru złoża Zawiercie III. 

Ponad obszarem złoża Zawiercie III zlokalizowane jest 1235 budynków o różnych funkcjach (źródło: 

BDOT 10k): 

 714 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

 43 budynki o dwóch mieszkaniach 

 22 budynków wielorodzinnych 

 13 budynków biurowych 

 27 budynków usługowo - handlowych 

 1 budynek dworca 

 11 budynków przemysłowych 

 19 budynków magazynowych 

 1 szkoła 

 5 budynków szpitali i zakładów opieki medycznej 

 329 gospodarstw rolnych 

 2 obiekty kultu religijnego 

 50 innych. 

http://geoportal.pgi.gov.pl/igs/
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4.3 Geologia terenu wydobycia 

Na kilku następnych stronach została bardzo szczegółowo opisana geologia terenu złoża Zawiercie III 

i obszaru planowanego wydobycia. Wynika to z tego, że ma ona kluczowe znaczenie dla zagrożeń jakie 

powstaną dla środowiska i całego regionu gdyby zapadła decyzja o tej eksploatacji.  

4.3.1 Morfologia 

W podziale na makroregiony wg. Kondrackiego (2002), obszar złoża jest zlokalizowany w bezpośrednim 

sąsiedztwie Wyżyny Częstochowskiej, będącej częścią makroregionu Wyżyny Krakowsko - 

Częstochowskiej (341.1), stanowiącej wschodnią część podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (341). 

Udokumentowane złoże znajduje się na granicy mezoregionów:  

 Próg Woźnicki (makroregion Wyżyna Woźnicko-Wieluńska),  

 Obniżenie Górnej Warty (makroregion Wyżyna Woźnicko-Wieluńska), 

 Garb Tarnogórski (makroregion Wyżyna Śląska). 

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.1) stanowi pas długości około 80 km, biegnący od Krakowa na 

południowym wschodzie do Częstochowy na północnym zachodzie. Powierzchnia Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej jest bardzo urozmaicona, a jej kulminację stanowią wzniesienia w rejonie Ogrodzieńca 

– Góra Janowskiego (Góra Zamkowa) 515,6 m. n.p.m. oraz w rejonie Jerzmanowic - wzgórze Skałka 

(Grodzisko) 512,8 m. n.p.m. Powierzchnia Wyżyny śląsko-krakowskiej opada stromo w kierunku 

zachodnim do Wyżyny Śląskiej, w kierunku wschodnim przechodzi łagodnie w Nieckę Nidziańską. 

Południową granicę wyżyny tworzy Grzbiet Tenczyński, oddzielony Rowem Krzeszowickim. 

Wyżyna Częstochowska obejmuje wychodnie skał jurajskich o wysokiej odporności na erozję z licznymi 

ostańcami (mogotami), tworząc stromy próg strukturalny o charakterze denudacyjnym, zwany kuestą 

jurajską. Próg ten o wysokości lokalnie dochodzącej do 80 metrów w rejonie Żarek (wzgórze Laskowiec), 

góruje od wschodu nad Obniżeniem Górnej Warty, które stanowi Dolinę Górnej Warty. Obniżenie to 

powstało na założeniu erozyjnym w obrębie mało odpornych skałach ilastych jury i jest wypełnione 

osadami czwartorzędu. Od zachodu granicę obniżenia tworzy Próg Woźnicki, stanowiący pasmo 

wzniesień o charakterze monoklinalny zbudowanej z osadów triasu (facja kajpru) i kulminacji o rzędnej 

380 m n p m, rozdzielający dorzecze górnej Warty od dorzecza Czarnej Przemszy. 

Lokalne elewacje powierzchni terenu znajdują się w obrębie Wyżyny Częstochowskiej i Progu 

Woźnickiego, górujących nad Obniżeniem Górnej Warty. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie warstwy shp mezoregiony fizyczno-geograficzne (wg 

Kondrackiego2002) 

Rysunek 6 Granice złoża Zawiercie III na tle mezoregionów fizyczno-geograficznych 
(wg. Kondrackiego 2002) 

Ukształtowanie powierzchni Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej ma charakter strukturalny, na który 

składa się odporność skał podłoża i przebieg głównych kierunków tektonicznych. Wyraźnie zaznacza się 

granica dwóch różnie wykształconych lokalnych jednostek geologicznych budujących monoklinę śląsko-

krakowską. Granicę pomiędzy częścią wschodnią, wyżynną zbudowaną ze skał wapiennych jury i kredy, 

a zachodnią nizinną, zbudowaną głównie z ilastych i piaszczystych osadów triasu i jury, stanowi kuesta 

jurajska
7
, tworząca grzbiet biegnący od Chrzanowa po okolice Zawiercia i Ogrodzieńca. Na zachód od 

kuesty na obszarze nizinnym lokalnie zachowały się pojedyncze ostańce skał jurajskich. W trakcie 

orogenezy alpejskiej kompleks skał wapiennych uległ silnemu spękaniu, a przesunięcia wzdłuż 

powstałych stref dyslokacyjnych utworzyły sekwencje licznych zapadlisk i zrębów tektonicznych, nadając 

obecny charakter rzeźbie terenu. Tak ukształtowana powierzchnia kompleksu skał węglanowych jury 

i osadów młodszych uległa w kolejnych okresach geologicznych silnym procesom erozji (niszczenia) 

miękkich skał, co spowodowało odsłonięcie bardziej odpornych wapieni skalistych, które utworzyły 

ostańce w obrębie zrębów tektonicznych. W plejstocenie omawiany obszar tworzył tzw. nunatak 

wklęsły
8
 lub znajdował się w strefie klimatu peryglacjalnego, który charakteryzuje się silnym wietrzeniem 

mechanicznym skał i tworzeniem form erozyjno-denudacyjnych. W licznych zapadliskach zostały w tym 

                                                                 
7 Szerszy opis kuesty jurajskiej można znaleźć np. na http://jurapolska.com/druk1.php oraz w Raporcie o przyrodzie nieożywionej 
województwa śląskiego http://www.sbc.org.pl/Content/169961/Raporty_Opinie_Tom_6-1_caly.pdf  
8 Więcej na ten temat np. w https://web.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in-edycja/doc_view/2584-ojcowski-park-narodowy-tekst , 
http://www.ssb.strefa.pl/ssptp/08wydawnictwa/sympozjum_47.pdf  

http://jurapolska.com/druk1.php
http://www.sbc.org.pl/Content/169961/Raporty_Opinie_Tom_6-1_caly.pdf
https://web.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in-edycja/doc_view/2584-ojcowski-park-narodowy-tekst
http://www.ssb.strefa.pl/ssptp/08wydawnictwa/sympozjum_47.pdf
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okresie osadzone znaczne partie osadów wodnolodowcowych, które podlegały wielokrotnym 

przemieszczaniom i procesom eolicznym, tworząc pola wydmowe a lokalnie pokrywy lessowe.  

Odsłonięcie skał węglanowych sprzyjało intensywnym procesom krasowym, których efektem są tak 

charakterystyczne formy jak żłobki i leje krasowe, ostańce (mogoty), uwały i doliny krasowe, jaskinie itp.  

Pod względem litostratygraficznym rejon Zawiercia leży w obrębie głównej jednostki budowy 

geologicznej Polski – monokliny przedsudeckiej, która w części południowo wschodniej nazywana jest 

monokliną śląsko-krakowską. Jednostka ta, o przebiegu NW - SE dochodzi na południu do zapadliska 

przedkarpackiego. Monoklina przedsudecka na całej długości graniczy od północnego wschodu 

z synklinorium szczecińsko-łódzko-miechowskim oraz od południowego zachodu z blokiem dolnośląskim 

i morawsko-śląskim pasmem fałdowym. Jako granicę pomiędzy monokliną przedsudecką i monokliną 

śląsko-krakowską przyjmuje się linię Strzelce Opolskie – Lubliniec, wzdłuż której zaznacza się zmiana 

przebiegu wychodni utworów triasu i dolnej jury. Monoklina śląsko-krakowska od wschodu graniczy 

z niecką miechowską, od południa zapada pod Karpaty, a na zachodzie pod nieckę opolską. Przebieg 

opisanych jednostek geologicznych przedstawiono na rysunku: 

 
Rysunek 7 Mapa geologiczna odkryta Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
(WKC) i jej otoczenia (wg Dadlez i in. 2000). 

4.3.2 Tektonika 

Struktura tektoniczna monokliny śląsko-krakowskiej ukształtowała się w wyniku kilku cykli ruchów 

górotwórczych, tworzących generalnie dwa piętra tektoniczne: kaledońsko-hercyńskie i alpejskie.  

Piętro kaledońsko-hercyńskie tworzą formacje stanowiące głębsze podłoże, które obejmują krakowską 

gałąź orogenu hercyńskiego, składającą się z szeregu antyklin i synklin o generalnym przebiegu z NW – 

SE. Osady paleozoiczne są silnie sfałdowane i poprzecinane licznymi strefami dyslokacyjnymi w kolejnych 

fazach obu orogenez. Powstające dyslokacje miały głównie kierunek NW – SE, a część z nich posiadała 

Zawiercie 



Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni ...  
Raport  

 

RR 4448 / 003  Strona 26 z 110 

charakter głębokich rozłamów skorupy ziemskiej, odnawianych w trakcie kolejnych faz orogenez. Na 

zdenudowanym stropie formacji piętra kaledońsko-hercyńskiego spoczywają niezgodnie skały 

alpejskiego piętra tektonicznego. Poprzez omawiany rejon przebiega w kierunku NW – SE szeroka na ok. 

500 m strefa tektoniczna stanowiąca granicę dwóch masywów starszego podłoża (terranów) – bloku 

małopolskiego na północnym wschodzie i bloku śląskiego na południowym zachodzie. Strefa ta 

nazywająca się Kraków – Lubliniec stanowi aktywny głęboki rozłam skorupy ziemskiej o charakterze 

przesuwczym
9
. 

Piętro alpejskie tworzą osady ery mezozoicznej obejmujące trias i jurę, które zostały zaburzone 

w kolejnych fazach orogenezy. W odróżnieniu od piętra starszego, występuje tu tektonika typu 

dysjunktywnego, tworząca zaburzenia o charakterze nieciągłym (uskoki), bez form fałdowych. Pierwsza 

faza orogenezy alpejskiej eokimeryjska zaznaczyła się niezgodnością pomiędzy osadami triasu i jury, 

tworząc jednocześnie nieckę chrzanowską, związaną z monokliną krakowsko-częstochowską. W efekcie 

drugiej zaznaczającej się fazy laramijskiej powstała monoklina na skutek nachylenia płyty osadów 

mezozoicznych w kierunku NE i utworzenia się niecki miechowskiej, ograniczającej monoklinę śląsko-

krakowską od północnego wschodu. Następna faza saksońska zachodziła w okresie paleogenu (oligocen) 

i neogenu (miocen) powodując w efekcie fałdowanie Karpat fliszowych. W obrębie monokliny śląsko-

krakowskiej faza saksońska w okresie miocenu spowodowała powstanie obecnej strukturalnej budowy 

tektonicznej naprzemianległych zrębów i zapadlisk. W południowej części monokliny w trakcie 

fałdowania Karpat powstały dyslokacje o generalnym kierunku W – E tworząc Rów Krzeszowicki 

i zrzucając południowy skraj monokliny w podłoże późniejszego zapadliska przedkarpackiego. Aktywność 

tektoniczna zachodząca aż do końca miocenu, spowodowała w obrębie sztywnej płyty utworów 

węglanowych powstawanie całych systemów uskoków schodowych, pomiędzy zapadliskami i zrębami. 

Łączny zrzut takich sekwencji może dochodzić do kilkuset metrów, podczas gdy zrzut pojedynczych 

uskoków sięga do ponad 100 metrów. Dyslokacjom podłużnym o wymienionych kierunkach NW – SE i W 

– E towarzyszyło powstawanie uskoków poprzecznych głównie o kierunku NE – SW oraz całych sieci 

spękań i uskoków kulisowych. Jednocześnie w trakcie przesuwania skał w pionie i poziomie powstawały 

lustra tektoniczne oraz rumosze i okruchy, tworząc brekcje tektoniczne i szczelinowo - tektoniczne, 

a lokalnie strefy strzaskanych wapieni nazywane megabrekcjami tektonicznymi. W efekcie 

długotrwałych i silnych zaburzeń fazy saksońskiej występuje tu tektonika blokowa, z większością znanych 

form jak kliny i załomy tektoniczne, uskoki zygzakowe i obwodowe wokół bloków, schody tektoniczne, 

itp. Następujące po sobie okresy ściskania i rozciągania skał sprzyjały także powstawaniu gęstych spękań 

w obrębie skał wapiennych, związanych z ciosem, których gęstość i rozmiary są charakterystyczne dla 

typu skały węglanowej i jej odporności.  

Główne założenia tektoniczne piętra alpejskiego na monoklinie śląsko-krakowskiej nawiązują do budowy 

paleozoicznego podłoża, poprzez odnawianie głębokich rozłamów skorupy ziemskiej. Niektóre zespoły 

dyslokacji i towarzyszących im spękań w literaturze są opisywane jako struktury naduskokowe, związane 

z aktywnością głównej strefy tektonicznej Kraków-Lubliniec o szerokości ok. 500 m, oddzielającej bloki 

starszego podłoża: małopolski i górnośląski. Strefa ta przebiega przez omawiany rejon i jest cały czas 

aktywna. Strefy dyslokacyjne wypełnia osad okruchowy zwany brekcją tektoniczną, powstały w trakcie 

kruszenia się skał podczas wzajemnego przesuwania.  

Bogactwo nieciągłych form tektonicznych osadów węglanowych stworzyło warunki do powstania 

okruszcowania rudami metali, w wyniku migracji w sieciach szczelin i spękań roztworów 

hydrotermalnych. W następnych okresach szczeliny i spękania stanowiły drogi krążenia wód 

podziemnych, których intensywna dynamika rozwinęła szeroko procesy chemicznej i mechanicznej erozji 

skał węglanowych – zjawisk krasowych. Krążenie wód podziemnych w partiach silnie zaburzonych 

                                                                 
9 Więcej na ten temat można przeczytać na http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/67_4_429_437.pdf oraz w publikacji Komitetu 
Nauk Geologicznych PAN z 2011 http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Regionalizacja_Tektoniczna_Polski_20111.pdf   

http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/67_4_429_437.pdf
http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Regionalizacja_Tektoniczna_Polski_20111.pdf
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tektonicznie i małoodpornych wapieni spowodowało utworzenie licznych pustek i kawern, co ma 

miejsce szczególnie w utworach dolomityczno-wapiennych triasu.  

W trakcie prac dokumentacyjnych złoża cynku i ołowiu Zawiercie I (dokument SH-240/70 wykonany 

przez PG Kraków, opis od strony 51) stwierdzono generalnie niewielkie wymiary pustek w skałach triasu, 

wynoszące na ogół ok. 0,5 mm. Tworzą jednak one tak gęstą sieć, że skała miała czasem wygląd gąbki, 

a analizy laboratoryjne tych partii skał pod kątem porowatości dały wynik dochodzący do 28,8 %. 

W dokumentacji złoża opisano występowanie także pustek o rozmiarach kilku cm, a największa 

z przewierconych kawern miała wysokość 3,8 m i była częściowo wypełniona rumoszem, co potwierdza 

intensywność zachodzących zjawisk tektonicznych. W profilu pionowym wyznaczono dwie kontynuujące 

się w obszarze badań strefy występowania dużych kawern w interwałach odpowiadających rzędnym: 

215 - 295 m n p m oraz 80 - 130 m n p m. Powstanie tych stref należy także łączyć z fazami ruchów 

tektonicznych orogenezy alpejskiej. 

Cytaty wybranych fragmentów tekstu z ww. opracowania PG Kraków zamieszczono poniżej: 

„Generalnie dolomity kruszconośne na całym obszarze dokumentowanym są silnie lub średnio spękane. 

Skały mało spękane występują rzadko, a strefa skał niespękanych została wydzielona tylko jako 

pojedyncze izolowane pole w rejonie otworów Z05-23 i Z05-14. Strefy skał silnie spękanych układają się 

na ogół zgodnie z kierunkiem uskoków tworząc wzdłuż nich pasy różnej szerokości. …. Występowanie 

ciągu izolowanych stref silnie spękanych w obrębie zrębu Zawiercia może być spowodowane istnieniem 

w tym miejscu pasa skał zaburzonych tektonicznie. Być może jest to uskok niegnący niemal równolegle 

do sąsiednich. Jego brak na mapie geologicznej może wynikać stąd, iż ma on przypuszczalnie niewielki 

zrzut bądź jest to uskok przesuwczy. Natomiast strefa zaburzona jest w tym przypadku dość szeroka i 

zaznacza się wyraźnie … Dla dolomitów diploporowych typowe są liczne pustki powodujące, iż skała 

jest często drobnoporowata. Wymiary tych pustek są niewielkie na ogół rzędu 0,5 mm. Tworzą one 

gęstą sieć tak, iż skała ma czasem wygląd gąbki, Dla tych partii uzyskano także w badaniach 

laboratoryjnych najwyższe wartości porowatości (do 28,8 %). … 

Zdarza się, iż w danym profilu znajdują się dwie lub trzy kawerny leżące jedna nad drugą, co 

stwierdzono w czterech otworach. …Strefy dużych kawern (III) skupiają się przede wszystkim w obrębie 

zrębu Zawiercia. Tworzą tu wprawdzie tylko izolowane pola ale stwierdzenia są rozrzucone mniej 

więcej równomiernie w całym zrębie. W południowym rowie Zawiercia duże kawerny w zasadzie nie 

występują, stwierdzono tu tylko jedną pustkę 0,5 m w otw. ZL7-15. Takie zróżnicowanie wynika być 

może z tego, że w obrębie Zawiercia dolomity kruszconośne leżą płycej niż w rowie gdzie dodatkowo 

przykryte są utworami liasu. …Iły, iłołupki i piaskowce o lepiszczu ilastym liasu i retyku-kajpru pod 

wpływem wody w różnym stopniu pęcznieją lub wręcz rozpływają się. Skrajne wartości wskaźników 

pęcznienia dla tych utworów wynoszą od 0,2 % do 13,3 %. Z powyższego wynika, że pod wpływem 

wody wytrzymałości na ściskanie generalnie obniżają się znacząco lub w ogóle przechodzą w osady 

słabonośne Należy zwrócić uwagę, że serie węglanowe rozpatrywanego górotworu są przestrzenią 

silnie rozwiniętych zjawisk krasowych, czynne współcześnie, powodując systematyczne zmniejszanie 

własności wytrzymałościowych górotworu jako całości. …” 

Na linii Ogrodzieniec – Zawiercie –Brudzowice w obrębie piętra alpejskiego (osady monokliny) występuje 

zrąb utworów dewonu, ograniczony uskokami o zmiennej amplitudzie zrzutu – od kilku do ponad 120 m. 

Zrąb zaburza utwory triasu nachylone pierwotnie monoklinalne, które po południowej i południowo-

zachodniej stronie zrębu tworzą formę niecki. Szkic tektoniczny rejonu Zawiercia przedstawia rysunek 8. 
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Rysunek 8 Szkic budowy geologicznej rejonu Zawiercia (Cabała J. 1993) 

4.3.3 Budowa geologiczna 

Monoklinę śląsko-krakowską budują osady różnych ogniw triasu i jury oraz lokalnie występujące 

fragmenty utworów kredy. W profilu zaznaczają się przerwy sedymentacyjne i niezgodności kątowe, 

których powstanie odpowiada opisanym powyżej fazom orogenezy alpejskiej. Wychodnie skał 

górnojurajskich tworzą jej najbardziej eksponowaną morfologicznie część, zwaną kuestą jury krakowsko-

częstochowskiej (Rys. 2). Osady mezozoiczne (triasu i jury) tworzą pas wychodni o biegu NW - SE 

i niewielkim kącie upadu północno-wschodnim, o szerokości zmniejszającej się z północy na południe, 

zgodnie z wyklinowywaniem się niektórych ogniw stratygraficznych. Kompleks skał mezozoiku zalega 

niezgodnie na różnych ogniwach starszego podłoża z okresów paleozoiku i prekambru, tworzących 

rozległą formę synklinalną o osi w kierunku NW - SE.  

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej obejmuje stropową część osadów 

starszego podłoża oraz osady mezozoiku i kenozoiku. 

Dewon 

Osady dewonu występują w stropie zaburzonych osadów starszego podłoża lokalnie, w postaci bloków 

tektonicznych, z których jeden przebiega w kierunku W – E na południe od miejscowości Poręba 

i Zawiercie i na zachód, wzdłuż doliny Czarnej Przemszy, na wschód od Zawiercia przyjmując kierunek 

N – s aż do miejscowości Mitręga. Strop zrębu tektonicznego zbudowanego z osadów dewonu jest 

bardzo urozmaicony i na zachód od miejscowości Poręba zalega na głębokości ok. 180 m ppt, 

w miejscowości Poręba 103 - 262 m ppt, w rejonie Zawiercia na głębokości 165 – 237, tworząc lokalną 

wychodnię w Zawierciu, w rejonie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej. 

W rejonie miejscowości Mitręga strop dewonu nawiercono na głębokości od 100 m p p t na północy do 

216 m p p t na południu. 
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Dewon budują osady węglanowe – dolomity i wapienie. W obszarach elewacji dewon jest często 

reprezentowany przez dolomity krystaliczne, zbite, spękane i kawerniste, niekiedy okruszcowane. 

Dolomity te przypominają epigenetyczne dolomity kruszconośne z okresu triasu, są mocno 

przeobrażone w wyniku zachodzących w późniejszych okresach zaburzeń tektonicznych oraz procesów 

krasowych. W literaturze opisano kawerny krasowe w utworach dewonu, o rozmiarach do kilku metrów, 

występujące w strefach spękań tektonicznych, gdzie zachodzą procesy wtórnej dolomityzacji. Systemy 

kopalnych form krasowych są wypełnione brekcjami zawałowymi, okruszcowanymi rudami siarczkami 

i towarzyszącymi minerałami. 

Karbon 

Strop karbonu występuje także na zmiennej głębokości od ok. 150 m ppt w miejscowości Łęka tworząc 

wychodnie na południowy zachód w rejonie Dąbrowy Górniczej, zapadając w kierunku północno 

wschodnim do linii Ciągowy – Łazy – Młynek na głębokość od 240 m ppt na północnym zachodzie do 332 

m ppt na południowym wschodzie. 

Karbon budują wapienie przechodzące w mułowce i iłowce z wkładkami piaskowców. 

Perm 

Strop utworów permu występuje w rejonie Błędowa na głębokości ok. 180 m ppt i tworzy wychodnie 

w kierunku południowo zachodnim w rejonie miejscowości Ząbkowice. 

Perm reprezentują osady czerwonego spągowca – iłowce i mułowce czerwone , zlepieńce i piaskowce. 

Trias 

Osady triasu stanowią spąg pokrywy mezozoicznej, zalegając niezgodnie na starszym podłożu. Profil 

triasu rozpoczynają osady pstrego piaskowca (trias dolny), którego strop zapada na południowy wschód 

od Zawiercia na głębokość ponad 330 m ppt. Wychodnie pstrego piaskowca występują na południowy 

zachód, w rejonie Ząbkowic. Pstry piaskowiec reprezentowany jest przez iły i piaskowce, przewarstwione 

zlepieńcami. Strop budują osady facji dolomityczno-marglisto-ilastej z licznymi przeławiceniami skał 

gipsowych.  

Trias środkowy (wapień muszlowy) posiada strop występujący na zmiennej głębokości od 70 do ponad 

130 m ppt w rejonie Zawiercia, wynurzający się w kierunku południowo zachodnim, gdzie występują 

wychodnie wapienia muszlowego. Pod względem litologicznym trias środkowy jest reprezentowany 

przez utwory węglanowe, w spągu z lokalnymi wkładkami dolomitów i margli (warstwy gogolińskie). 

Zalegające powyżej wapienie tworzą warstwy górażdżańskie, terebratulowe i karchowickie, które na 

skutek procesów hydrotermalnych i teletermalnych (niskotemperaturowych) w dużej części zostały 

wtórnie zmienione w tzw. dolomity kruszconośne (dolomity siewierskie, warstwy olkuskie), 

okruszcowane następnie wzdłuż stref tektonicznych i spękań rudami siarczkami głównie metali (cynk 

i ołów). Poziom dolomitów kruszconośnych obejmuje niekiedy również warstwy gogolińskie, a także 

osady facji retu (trias dolny) oraz młodsze warstwy osadów triasu środkowego (wapienia muszlowego), 

zbudowane z dolomitów diploporowych. Strop triasu środkowego budują dolomity margliste 

z wkładkami margli i łupków ilastych (warstwy tarnowickie) i wapienie z przewarstwieniami margli, 

gipsów i dolomitów (warstwy wilkowickie), podścielające iły, iłowce margliste i margle dolomityczne 

(warstwy boruszowickie).  

Na pograniczu triasu środkowego i górnego osadziły się utwory facji kajpru reprezentowane przez iły 

i iłowce z licznymi przewarstwieniami mułowców, piaskowców oraz skał węglanowych.  

Trias górny (retyk) posiada strop zalegający w obrębie rowów tektonicznych na głębokości do 100 m ppt, 

a w obrębie zrębów tworząc wychodnie. Retyk jest wykształcony w postaci serii ilastej z wkładkami 

piaskowców, zlepieńców i brekcji. Przeciętna miąższość utworów triasu waha się w granicach 100-200 

metrów. 
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Jura 

Osady jury są reprezentowane przez lias, dogger i malm, tworząc wychodnie na wzniesieniach 

o charakterze ostańców (mogoty) oraz bezpośrednie podłoże osadów czwartorzędu. Skały jurajskie 

zalegają niezgodnie na różnych ogniwach osadów triasu, zniszczonych w trakcie różnych faz ruchów 

górotwórczych.  

Jura dolna (lias) reprezentowana jest przez osady ilasto-mułowcowo-piaszczysto-żwirowe z wkładkami 

syderytów i węgli brunatnych.  

Jura środkowa (dogger) to osady w spągu klastyczne: piaskowce, piaski, żwiry, przechodzące w osady 

ilaste, a następnie węglanowe. 

Jura górna (biała) jest zbudowana z osadów wieku Oksfordu, obejmujących fację wapieni płytowych 

i wapienie margliste z glaukonitem. Strop malmu budują facje wapieni skalistych i płytowych 

z krzemieni. Miąższość utworów jurajskich maksymalnie osiąga 400 metrów.  

W osadach jury w strefie Pilecko-Olkuskiej, na wschód od Zawiercia zostało opisane występowanie 

dolomityzacji i okruszcowania szczelin i spękań rudami metali (cynk i ołów) wapieni skalistych 

i uławiconych. Są one efektem epigenetycznej sylifikacji, równoczesnej z procesami tworzenia uskoków 

na Wyżynie Krakowskiej (Matyszkiewicz 1987). Lokalnie na skałach górnojurajskich występują utwory 

górnej kredy tj. zlepieńce, margle, wapienie margliste i opoki. 

Paleogen, neogen 

Utwory okresu paleogenu i neogenu występują jedynie lokalnie w zagłębieniach skał tworzących 

wychodnie oraz w lejach krasowych i jaskiniach. Osady te to gliny zwietrzelinowe i okruchowe 

zwietrzeliny krasowe. 

Czwartorzęd 

Na obszarze monokliny śląsko-krakowskiej znajdują się osady plejstocenu, reprezentowane przez 

zlodowacenia Sanu i Odry, tworzące w obrębie rowów tektonicznych nieciągłe pokrywy glin zwałowych 

oraz osadów piaszczysto-żwirowych okresów interglacjalnych, przemodelowane w następnych okresach. 

Podczas następnych zlodowaceń obszar monokliny znajdował się w strefie peryglacjalnej, gdzie tworzyły 

się osady eoliczne (pola wydmowe i pokrywy lessowe), utwory jaskiniowe oraz deluwia (osady stokowe) 

i pokrywy zwietrzelinowe. 

Osady holocenu występują głównie w dolinach cieków, budują niskie terasy rzeczne: piaski i żwiry oraz 

namuły organiczne. W obniżeniach terenu i starorzeczach występują mułki i torfy. 

Największą miąższość (dochodzącą do 40 m) utwory czwartorzędu osiągają w dolinie Warty i Czarnej 

Przemszy. 

4.3.4 Złoża rud siarczkowych metali 

Na obszarze monokliny śląsko - krakowskiej na przełomie jury i kredy na skutek procesów 

hydrotermalnych i teletermalnych (niskotemperaturowych) następowały zjawiska dolomityzacji 

i okruszcowania rudami metali i minerałów towarzyszących pierwiastków. Roztwory hydrotermalne 

dopływające z głębszych partii skorupy ziemskiej, związane z procesami plutonicznymi wypiętrzających 

się Karpat, powodowały zmiany metasomatyczne w obrębie skał kompleksu skał paleozoicznego podłoża 

i pokrywy mezozoicznej monokliny śląsko-krakowskiej. Szczególnie uprzywilejowane do okruszcowania 

były silnie spękane i skrasowiałe osady węglanowe, podatne na procesy wymiany chemicznej 

z roztworami bogatymi w rozmaite kompleksy pierwiastków. Tworzące się okruszcowanie następowało 

wyłącznie wzdłuż sieci spękań i kawern, stanowiących drogi migracji roztworów. Tłumaczy to gniazdowy 

i nieciągły charakter mineralizacji, nie tworzącej wyraźnych i szeroko rozprzestrzenionych pokładów. 

Okruszcowaniem głównie objęte są osady triasu, jednak proces ten dotyczył także starszych utworów 

wapiennych karbonu i dewonu. Okruszcowanie rudami siarczkowymi cynku i ołowiu zostało rozpoznane 
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w utworach dewonu pod miastem Zawiercie, gdzie udokumentowano złoże ZAWIERCIE część 

wyniesiona. Podobnie opisane zostały okruszcowania skał węglanowych jury, których strefa przebiega 

w kierunku N – S od rejonu Ogrodzieńca, przez Olkusz do Krzeszowic. Zjawiska te są łączone 

bezpośrednio z procesami tektonicznymi, powodującymi ascenzję roztworów hydrotermalnych 

dopływających z głębszych partii skorupy ziemskiej poprzez rozłamy otwierające się w trakcie fałdowania 

i wypiętrzania Karpat. Wiek tych procesów został określony na przełom jury i kredy, a geneza jest 

wspólna dla procesów w osadach jury, triasu, karbonu i dewonu. Świadczy to jednoznacznie o wspólnej 

strukturze tektonicznej w całym kompleksie skał triasowo - jurajskich, co umożliwiło jednoczesne 

zachodzenie opisanych procesów. Wyniki badań geofizycznych dokumentujących wspólne 

okruszcowanie kompleksu paleozoicznego i mezozoicznego przedstawiona na Rysunek 9 i Rysunek 10. 

 
Rysunek 9 Lokalizacja obszaru badań geofizycznych w rejonie złoża Zawiercie I (Cabała. J i inni, 
2007) 
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Rysunek 10 Przekroje geologiczne A-B i C-D w obszarze złoża Zawiercie I (Cabała. J i inni, 2007) 

W literaturze fachowej wyróżnia się od dwóch do czterech faz tworzenia się hydrotermalnej 

mineralizacji: w pierwszym etapie obejmując dolomityzację połączoną z pirytyzacją, w kolejnych etapach 

kruszcowych obejmując tworzenie się minerałów siarczkowych. Za szczególnie objęte okruszcowaniem 

wskazano strefy tektoniczne o przebiegu N-S (dyslokacje przesuwcze odnowione), NWW-SEE i W-E. W 

części złóż zaznacza się znaczący udział minerałów metali typu tlenków. 
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Występowanie okruszcowania minerałami metali w skali regionalnej przedstawia Rysunek 11 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CBDG (warstwy shp)  

Rysunek 11 Lokalizacja złóż cynku i ołowiu w rejonie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
(stan na 07. 2015) wg PIG. 

Metalogeneza omawianego obszaru obejmuje oprócz najlepiej rozpoznanego okruszcowania siarczkami 

metali (cynk i ołów) także mniej znane okruszcowania z wcześniejszych okresów orogenezy hercyńskiej 

skał głębszego podłoża paleozoicznego innymi kompleksami minerałów takich metali jak molibden, 

miedź, kobalt, bizmut, wolfram, srebro, złoto i tellur. W okresie lat 1970 - 1975 prowadzono 

poszukiwania nowych kompleksów paleozoicznej mineralizacji kruszcowej o przemysłowej wartości na 

obszarze monokliny śląsko-krakowskiej
10

. W rejonie Ryczowa, Pilicy, Zawiercia i w Dolinie Będkowskiej 

koło miejscowości Jawor-Łazy, geolodzy Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie udokumentowali 

ten typ mineralizacji, jako jeden z perspektywicznych terenów wskazując rejon Zawiercia i Ryczowa. 

Obecnie rejon ten jest wskazywany jako potencjalnie bogate w rudy molibdenowo - wolframowo-

miedziowe
11

. 

                                                                 
10 Więcej na ten temat np. w https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/viewFile/18301/14555 , SALAMON W., 1979 - Ag i Mo w 
cechsztyńskich osadach monokliny przedsudeckiej. Pr. Miner., 62., PIEKARSKI K., 1994c - Ocena wyników poszukiwań złóż rud 
polimetalicznych w utworach staropaleozoicznych obszaru Zawiercia. Prz. Geol., 42, 8: 615-620.  NIEĆ M, 1988 - Szanse odkrycia złóż rud 
metali w starszym podłożu paleozoicznym NE obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prz. Geol., 36 : 390-395 oraz w  
11 Występowanie i zasoby perspektywiczne rud molibdenu i wolframu w Polsce, Mikulski, S.Z. , Oszczepalski, S. , Markowiak, M. , Biuletyn 
Państwowego Instytutu Geologicznego, 2012 | nr 448 (2) | 297--313 

 

https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/viewFile/18301/14555
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/e9ed2f0e8de4ee1681a69f44e8112641
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/7c6f29551248bab13b84c71451a14889
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/contributor/e3f6c852df20fca433e3240338f33a84
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0867-6143-biuletyn_panstwowego_instytutu_geologicznego
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0867-6143-biuletyn_panstwowego_instytutu_geologicznego
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-9451ee15-42a3-4d0f-bd40-98081b1fe32d
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-7ce5e786-98bb-4543-ac8b-53c85459a91c
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W cytowanych publikacjach (Mikulski S.Z. i inni, 2012) podano istotne informacje o starszym 

okruszcowaniu: 

„Najbardziej perspektywicznym rejonem występowania złoża porfirowego typu Mo-Cu-W jest obszar 

Nowa Wieś Żarecka–Myszków–Mrzygłód, usytuowany w bezpośrednim otoczeniu porfirowego złoża 

Mo-Cu-W Myszków. Jednak obszar ten, podobnie jak i pozostałe wydzielone obszary perspektywiczne 

w tym regionie (Żarki–Kotowice, Zawiercie, Pilica, Dolina Będkowska i Mysłów), wymagają 

dodatkowych prac poszukiwawczych w celu udokumentowania nowych złóż Mo-Cu-W. Wraz 

z dokumentowaniem nowych zasobów cechsztyńskich rud Cu-Ag na monoklinie przedsudeckiej należy 

również oczekiwać przyrostu zasobów molibdenu, jako pierwiastka współwystępującego w tych 

złożach.” 

 

4.4 Warunki hydrogeologiczne terenu wydobycia 

4.4.1 Poziomy wodonośne 

Warunki hydrogeologiczne w omawianym rejonie, stopniem komplikacji odpowiadają budowie 

geologicznej i tektonice rejonu, opisanych w poprzednich rozdziałach. 

Wody podziemne tworzą w omawianym rejonie bogaty system poziomów wodonośnych, związanych 

z wodami pięter: czwartorzędu, jury, triasu, karbonu i dewonu. Z uwagi na intensywną tektonikę terenu, 

wymienione piętra wodne i poszczególne poziomy wodonośne, pozostają w związkach hydraulicznych, 

lokalnie tworząc jeden system. 

Schemat krążenia wód podziemnych w rejonie Zawiercia przedstawia Rysunek 12 Pochodzi on z karty 

JCWPd 135, która w podziale na 161 JCWPd, jest zlokalizowana w rejonie Zawiercia. 
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 Źródło: PIG PSH 

Rysunek 12 Schemat krążenia wód w rejonie złoża Zawiercie III 

Poniżej opisano poszczególne piętra wodonośne występujące w omawianym rejonie, na podstawie 

danych zawartych w opisach Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50.000 . 

Piętro czwartorzędowe 

Wody w utworach czwartorzędu są związane głównie z osadami rzecznymi (aluwiami) występującymi 

w dolinach cieków oraz lokalnie z pokrywami osadów piaszczysto-żwirowych wodnolodowcowych 

wypełniających starsze zagłębienia erozyjne. Największe miąższości osadów aluwialnych występują 

w dolinie Białej Przemszy, osadów wodnolodowcowych w pradolinie Przemszy, a pokrywa osadów 

klastycznych czwartorzędu występuje lokalnie na Pustyni Błędowskiej. Wody w osadach czwartorzędu 

mają charakter porowy, a lustro wody ma charakter swobodny i stabilizuje głównie płytko pod 

powierzchnią terenu. Zasilanie poziomów wodonośnych w utworach czwartorzędowych następuje 

bezpośrednio z opadów atmosferycznych Ze względu na małą wydajność studni i brak izolacji warstwy 

wodonośnej od powierzchni, piętro to nie posiada znaczenia gospodarczego.  

Piętro jurajskie  

Wody w utworach jury są związane głównie z węglanowymi osadami malmu (wapienie płytowe 

i skaliste) oraz osadami klastycznymi doggeru i liasu (utwory piaszczysto-żwirowe, piaszczysto-ilaste, 

zlepieńce, piaskowce). W obrębie osadów malmu wody maja charakter szczelinowy i szczelinowo -

krasowy, w obrębie osadów liasu głównie charakter porowy.  

W obrębie piętra jurajskiego dominuje poziom wodonośny w utworach węglanowych malmu, 

występujący głównie w obrębie questy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Lustro wody ma charakter 

swobodny i układa się współkształtnie do powierzchni terenu na głębokości od kilku do ponad 100 m 
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ppt. Poziom wodonośny w utworach malmu jest zasilany bezpośrednio infiltracją wód opadowych, która 

ze względu na szeroko rozwarte szczeliny i formy krasowe charakteryzuje się wysokim współczynnikiem. 

Z uwagi na intensywnie rozwinięte procesy krasowe i spękanie skał węglanowych, wody podziemne 

w osadach malmu pozostają w ścisłym związku hydraulicznym z wodami w utworach czwartorzędowych 

i lokalnie z wodami powierzchniowymi. W rejonie wychodni występują liczne źródła i wywierzyska, 

o wydajności zmieniającej się sezonowo. Miąższość warstwy wodonośnej dochodzi lokalnie do 100 m. 

W rejonie Zawiercia piętro jurajskie występuje pasem biegnącym monoklinalnie w kierunku północno 

wschodnim oraz lokalnie w rejonie Łazów i Rokitna Szlacheckiego, w ostańcach utworów jury. Parametry 

hydrogeologiczne piętra jurajskiego, zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski kształtują się w przedziale: 

 Wydajność studni Q = 10 – 30 m
3
/h 

 Depresja s = 6,6 – 18,0 m 

 Współczynnik filtracji k = 0,8 – 7,0 m/dobę 

 Moduł zasobów odnawialnych Mo = 432 m
3
/24h/km

2
 

 Moduł zasobów dyspozycyjnych Md = 346 m
3
/24h/km

2
. 

Na wschód od linii Zawiercie – Klucze, zgodnie z monoklinalnym układem warstw, piętro jurajskie 

stanowi główny poziom wodonośny o znaczeniu użytkowym (GPU). 

Piętro triasowe 

Wody w utworach triasu są związane z utworami węglanowymi triasu dolnego i środkowego, 

tworzącymi jeden kompleks wodonośny o charakterze porowo - szczelinowo - krasowym. Zawodnienie 

górotworu jest zmienne i uzależnione od stopnia spękania i rozwoju procesów krasowych w obrębie skał 

wapienno-dolomitycznych. W trakcie dokumentowania złóż metali w rejonie Zawiercia określono, że 

największe zawodnienie występuje w obrębie kompleksu osadów wapienia muszlowego i retu, w tym 

dolomitów diploporowych i kruszconośnych. Miąższość warstwy wodonośnej odpowiada monoklinalnej 

budowie geologicznej i waha się od kilku metrów w strefie wychodni dochodząc do 160 m. Lustro wody 

posiada charakter naporowy, obecnie subartezyjski, stabilizując na głębokości 100 – 300 m ppt.  

Mniej zawodnione są osady pstrego piaskowca (warstwy świerklanieckie), których miąższość waha się 

od kilku do ponad 20 m. Strop osadów triasu stanowi warstwa osadów słaboprzepuszczalnych retyku 

(facja kajpru) o miąższości dochodzącej lokalnie do ponad 50 m, stanowiąc lokalnie warstwę izolacyjną 

w stropie kompleksu wodonośnego. 

Z uwagi na silne spękanie i skrasowienie osadów wapienno-dolomitycznych oraz bardzo liczne 

dyslokacje tektoniczne zaburzające przebieg warstw geologicznych w omawianym rejonie, funkcja 

izolacyjna osadów kajpru nie występuje na całym omawianym obszarze. W rejonach silnych zaburzeń 

tektonicznych, jak to ma miejsce w rejonie Zawiercia, należy spodziewać się kontaktu hydraulicznego 

pomiędzy piętrem wodonośnym w utworach triasu i wyższym kompleksem wodonośnych pięter 

jurajskiego i czwartorzędowego. Zasilanie piętra triasowego występuje praktycznie na całym obszarze, 

szczególnie w rejonie wychodni.  

Pietro wodonośne w utworach triasowych stanowi w rejonie na zachód od linii Zawiercie – Klucze 

główny poziom wodonośny o charakterze użytkowym (GPU), który ze względu na silny drenaż 

antropogeniczny został przeeksploatowany.  

Parametry hydrogeologiczne piętra triasowego, zgodnie z MHP, obecnie kształtują się w przedziale: 

 Wydajność studni Q = 30,0 – 600 m
3
/h 

 Depresja s = 1,0 – 25,3 m 

 Współczynnik filtracji k = 1,4 – 48,0 m/dobę 

 Moduł zasobów odnawialnych Mo = 363 – 408 m
3
/24h/km

2
 

 Moduł zasobów dyspozycyjnych Md = 290 – 327 m
3
/24h/km

2
. 
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Przedstawione parametry zostały określone dla obecnych warunków, w tym istnienia regionalnego leja 

depresji. Pierwotne parametry wodonośne piętra triasowego, przed uruchomieniem eksploatacji złóż 

cynku i ołowiu na skale przemysłową, kształtowały się na wyższym poziomie.  

Piętro karbońskie 

Wody w utworach karbonu są związane z łupkami i piaskowcami, silnie spękanymi w rejonie zaburzeń 

tektonicznych oraz wapieniami, gdzie oprócz stref spękań tektonicznych występują zjawiska krasowe. 

W rejonie głębokich rozłamów tektonicznych obejmujących osady paleozoiczne piętro wodonośne 

karbońskie pozostaje w związku hydraulicznym z wyższymi piętrami wodonośnymi.  

Podstawowe parametry hydrogeologiczne piętra karbońskiego, zgodnie z MHP, kształtują się 

w przedziale: 

 Współczynnik filtracji k = 0,71 – 7,6 m/dobę 

 Moduł zasobów odnawialnych Mo = 637 m
3
/24h/km

2
 

 Moduł zasobów dyspozycyjnych Md = 116 m
3
/24h/km

2
. 

Piętro dewońskie 

Wody w utworach dewonu mają charakter szczelinowy i są związane z osadami węglanowymi (wapienie 

i dolomity) oraz marglami górnego i środkowego dewonu. Utwory te zostały silnie spękane i zaburzone 

w trakcie ruchów górotwórczych kaledońsko-hercyńskich i alpejskich oraz objęte zjawiskami krasowymi, 

w wyniku których powstały systemy kawern rozpoznane w rejonie Zawiercia. 

Parametry hydrogeologiczne piętra dewońskiego, zgodnie z MHP, kształtują się w przedziale: 

 Wydajność studni Q = 4,4 –198 m
3
/h 

 Depresja s = 1,4 – 21,5 m 

 Współczynnik filtracji k = 1,0 – 3,8 m/dobę 

 Moduł zasobów odnawialnych Mo = 324 m
3
/24h/km

2
 

 Moduł zasobów dyspozycyjnych Md = 259 m
3
/24h/km

2
. 

W rejonie Zawiercia, gdzie występują lokalne wychodnie dewonu i wodonośne piętro dewońskie jest 

eksploatowane, wodonośne osady dewonu nie posiadają w stropie warstwy izolacyjnej chroniącej przed 

dopływem zanieczyszczeń powierzchniowych. Jednocześnie silne strzaskanie i skawernowanie warstwy 

wodonośnej powoduje występowanie kontaktów hydraulicznych poprzez strefy dyslokacyjne, z innymi 

piętrami wodonośnymi - triasowym i jurajsko-czwartorzędowym. 

Mapa hydrogeologiczna stanowi załącznik nr 2. 

Ze względu na opisany skomplikowany charakter budowy geologicznej w rejonie Zawiercia, intensywne 

zaangażowanie tektoniczne osadów oraz rozwijające się w różnych okresach procesy krasowe o dużej 

skali i zaawansowaniu, cały omawiany rejon należy traktować generalnie jak jeden wspólny kompleks 

wodonośny o skomplikowanych drogach krążenia. Kompleks ten został dodatkowo silnie zaburzony 

antropogenicznie (kopalnie cynku i ołowiu oraz pobór wód). Jedyny sposób oceny potencjalnego zasięgu 

oddziaływania odwodnienia projektowanej kopalni może być prowadzony na podstawie modelu 

cyfrowego, sporządzonego na podstawie całości danych z badań geofizycznych, geologicznych 

i hydrogeologicznych oraz hydrochemicznych. Tak szerokie ujęcie zagadnienia jest absolutnie niezbędne 

przy tak skomplikowanych drogach krążenia wód w górotworze. 

Dla symulacji zasięgu odwodnienia kopalni istotnym zagadnieniem jest występowanie lub nie granic 

hydrogeologicznych, pomiędzy wodami poszczególnych opisanych pięter. Najważniejszą granicą 

hydrogeologiczną, wskazywaną przez geologów pracujących w projekcie nowej kopalni jako gwarancję 

braku wpływu odwodnienia na kompleks wodonośny znajdujący się w stropie złoża (piętra jurajskiego 

i czwartorzędowego), jest warstwa ilasta osadów triasu górnego (T3) – retyku w facji kajpru. Ciągłość tej 

warstwy i jej wykształcenie w postaci słaboprzepuszczalnych osadów ilastych, ma stanowić rękojmię dla 
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braku włączenia w regionalny lej depresji kompleksu wodonośnego w osadach nadkładu złoża i ochrony 

wód powierzchniowych. W następnym rozdziale przeanalizowano wiarygodność informacji 

o występowaniu szczelnej bariery hydrogeologicznej, na podstawie materiałów archiwalnych.  

4.4.2 Źródła zaopatrzenia w wodę w rejonie Zawiercia 

W rejonie Zawiercia źródłem zaopatrzenia w wodę pitną i przemysłową są wody podziemne, w tym 

głównie wody typu szczelinowo - krasowego, związane z kompleksami osadów węglanowych. Zgodnie 

z opisami przedstawionymi w poprzednich rozdziałach są to głównie wody piętra triasowego oraz 

lokalnie pozostającego z nim w ścisłym kontakcie hydraulicznym piętra dewońskiego. Zawiercie 

zaopatrywane jest w wodę pitną przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Zawierciu, z 7 ujęć, z których 6 znajduje się w granicach gminy Zawiercie a jedno (Parkoszowice) na 

obszarze gminy sąsiedniej.  

Bezpośrednio ponad złożem Zawiercie III jest zlokalizowane ujęcie „Rokitno” w miejscowości Rokitno 

Szlacheckie, gm. Łazy. 

4.4.3 Ochrona wód 

Na obszarze monokliny śląsko-krakowskiej występują obszary podlegające ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.). Dla Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych wyznaczonych na obszarze monokliny śląsko-krakowskiej trwa obecnie proces 

dokumentowania. W przypadku GZWP nr 454 Olkusz – Zawiercie została już zatwierdzona dokumentacja 

hydrogeologiczna, decyzją Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2015 r., znak: DGK-

II.4731.117.2015.AW.  

Wyznaczenie na znacznej części monokliny śląsko-krakowskiej GZWP w osadach triasu, wynika ze 

znaczenia tych jednostek hydrogeologicznych dla zaopatrzenia w wodę obszaru Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego, stanowiącego praktycznie jedną aglomerację oraz wysoką jakość wód piętra triasowego. 

Wody te na przeważającej części GZWP posiadają I i II klasę czystości, jedynie lokalnie obniżającą się do 

III (zanieczyszczenia antropogeniczne).  

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Ze względu na szczególne parametry jakościowe i wysokie zasoby wód podziemnych na obszarze 

monokliny śląsko krakowskiej wydzielono tu kilka Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w utworach 

triasu i jury. Podstawowe parametry GZWP w rejonie Zawiercia przedstawiono w tabeli: 

Tabela 3 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych  
Nr 

GZWP 

Nazwa Typ  Stratygrafia  Status  Zasoby 

/tys. m3/dobę/ 

Powierzchnia 

/km2/ 

Głębokość 

ujęć /m/ 

326 Częstochowa 
(E) 

Szczelinowo-
-krasowy 

Jura 
(J3) 

udokumento
wany 

1.020 3.257 160 

327 Lubliniec - 
Myszków 

Szczelinowo-
-krasowy 

Trias 
(T1+T2) 

udokumento
wany 

312 1.729 135 

454 Olkusz- 
Zawiercie 

Szczelinowo-
-krasowy 

Trias 
(T1+T2) 

nieudokume
ntowany 

391 732 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie plików shp pobranych ze strony Państwowego Instytutu Geologicznego 

GZWP wydzielone w obrębie osadów triasu posiadają duże zasoby w stosunku do powierzchni i stanowią 

łatwo dostępne źródło wód wysokiej jakości w rejonie Zawiercia.  

Zasięg GZWP w rejonie Zawiercia przedstawia rysunek 13 oraz Mapa hydrogeologiczna (na podstawie 

MHP) stanowiąca załącznik nr 2. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PIG  

Rysunek 13 Główne zbiorniki wód podziemnych w promieniu 6km od złoża Zawiercie III. 

 

Jednolite części wód podziemnych 

Zgodnie z obecnym systemem zarządzania wodami, wprowadzonym w ramach implementacji Ramowej 

Dyrektywy Wodnej, rejon Zawiercia znajduje się na pograniczu dwóch regionów wodnych: Górnej Wisły 

i Warty. Na tym obszarze wydzielono następujące jednolite części wód podziemnych: 

 Nr 84 w regionie wodnym Środkowej Wisły, o dobrym stanie jakościowym i ilościowym 

i brakiem zagrożenia nieosiągnięciem celów ekologicznych RDW, 

 Nr 99 w regionie wodnym Warty, o dobrym stanie jakościowym i ilościowym i brakiem 

zagrożenia możliwością nie osiągnięcia celu ekologicznego RDW, 

 nr 112 w regionie wodnym Górnej Wisły, o dobrym stanie jakościowym i ilościowym 

i zagrożeniu możliwością nie osiągnięcia celu ekologicznego RDW.  

 nr 113, w regionie wodnym Środkowej Wisły, o dobrym stanie jakościowym i ilościowym i 

brakiem zagrożenia możliwością nie osiągnięcia celu ekologicznego RDW 

 nr 130 w regionie wodnym Środkowej Wisły o dobrym stanie ilościowym i jakościowym 

i brakiem zagrożenia nieosiągnięciem celów ekologicznych RDW. 

Dla części JCWPd aPGW ustalono derogacje opisane w rozdziale nr 3.5.5. 
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Dla regionu wodnego Górnej Wisły zostało wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Krakowie Rozporządzenie nr 4/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu. 

Dla regionu wodnego Warty zostało wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu Rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu. 

Dla regionu wodnego Środkowej Wisły zostało wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie Rozporządzenie nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków korzystania z wód regionu. 

Obszar złoża Zawiercie III w nowym podziale na 172 JCWPd (zacznie obowiązywać w 2016 r) znajduje się 

w obrębie dwóch jednolitych części wód podziemnych (nr 99 i nr 112). Obie charakteryzuje dobry stan 

ilościowy i chemiczny. JCWP 112 została określona jako zagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych. Dla obu aktualnym celem jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego. 

Dane umieszczone w aPGW dotyczące derogacji, są niespójne w różnych załącznikach. 

Według bazy danych załączonej do aPGW obie JCWPd będą objęte odstępstwem z art 4 ust. 7 RDW, 

według załącznika nr 31 do aPGW tylko JCWPd 112 będzie objęta tym odstępstwem. Plany nie zostały 

jeszcze przyjęte, derogacje zostały szczegółowo omówione w rozdziale 4.5.4. 

Rysunek 14 przedstawia JCWPd w obrębie których zlokalizowane jest omawiane złoże.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSH (shp JCWPd) 

Rysunek 14 Granice JCWPd, na terenie których zlokalizowane jest złoże Zawiercie III. 



Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni ...  
Raport  

 

RR 4448 / 003  Strona 41 z 110 

4.4.4 Chemizm wód podziemnych 

Obecny chemizm wód podziemnych w rejonie Zawiercia w przypadku wód pięter głębszych (dewon, 

karbon, trias) odpowiada głównie naturalnemu składowi substancji pochodzących ze skał wodonośnych. 

W przypadku kompleksu wodonośnego obejmującego piętra wodonośne czwartorzędu i jury znaczny 

wpływ mają czynniki antropogeniczne, związane z istniejącymi obiektami, wpływającymi na jakość wód 

podziemnych. 

Kompleks wodonośny czwartorzędowo-jurajski 

Wody w utworach czwartorzędu występują jedynie lokalnie i ich naturalny chemizm odpowiada 

generalnie chemizmowi wód powierzchniowych. Na omawianym terenie ujmowane są zazwyczaj wody 

czwartorzędowo-jurajskie.  

Wody w osadach jury charakteryzują się naturalną zawartością jonów chlorkowego (do 65 mg/l) 

i siarczanowego (do 77 mg/l) przy dominującym jonie wodorowęglanowym, znaczną twardością 

oraz odczynem zasadowym. Podwyższona zawartość związków azotu występuje lokalnie i jest związana 

z zanieczyszczeniami typu komunalnego, które ze względu na brak izolacji warstwy wodonośnej mogą 

swobodnie migrować z powierzchni z wodami opadowymi. W rejonach obecnych i dawnych terenów 

przemysłowych w wodach czwartorzędowo-jurajskich występują zanieczyszczenia antropogeniczne. 

Odczyn zasadowy wód tego kompleksu ma kluczowe znaczenie dla faktu, że nie ulegają rozpuszczeniu w 

tych wodach występujące w rudach metale. Dzięki temu zachowana jest wysoka jakość wód w tym 

regionie co potwierdzają liczne analizy. Naruszenie tej równowagi (zmiana pH wód na kwaśne) byłaby 

jednym z najbardziej dotkliwych zdarzeń dla całego regionu. 

Piętro triasowe 

Wody w utworach triasu posiadają zazwyczaj wyższą mineralizację, uzależnioną od wielkości dopływu 

wód infiltracyjnych. Występuje naturalna zawartość jonu chlorkowego (do 60 mg/l) i siarczanów (do 91 

mg/l) przy dominującym jonie wodorowęglanowym, duża twardość i odczyn obojętny do zasadowego. 

W rejonie wychodni skał triasu występują lokalne zanieczyszczenia związane ze źródłami komunalnymi, 

rolnymi i innymi.  

Wody triasowe posiadają zazwyczaj wysoką klasę czystości (klasy I i II), lokalnie ze względu na naturalne 

okruszcowanie skał triasu minerałami metali i substancji towarzyszących (np. tal, ind) posiadają niższe 

klasy z uwagi na zawartość kadmu, ołowiu, itp. 

Piętro dewońskie  

Wody w utworach dewonu są eksploatowane w rejonie Zawiercia, gdzie pozostają w związku z wodami 

w utworach triasu. Posiadają naturalny chemizm analogiczny do wód pietra triasowego i charakteryzują 

się niższymi klasami czystości, ze względu na zanieczyszczenia antropogeniczne (rejon Zawiercia 

i Ząbkowic). 

Zanieczyszczenia wód podziemnych 

W rejonie Zawiercia występuje znaczna liczba obiektów mogących niekorzystnie wpływać na jakość wód 

podziemnych. Są to głównie obiekty komunalne (składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków) oraz 

lokalnie obiekty przemysłowe związane z eksploatacją i przeróbką rud metali, hutnictwem metali, 

hutnictwem szkła, przemysłem papierniczym, itp. Jako istotne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych 

należy także wskazać rolnictwo i niedostateczną sanitację terenów osiedleńczych i rekreacyjnych. 

W omawianym rejonie głównym czynnikiem degradacji wód podziemnych jest eksploatacja rud cynku 

i ołowiu metodą podziemną w rejonie Olkusza - Kluczy. Oddziaływania kopalni cynku i ołowiu są różnego 

rodzaju i są związane tak z procesami fizycznymi (zmiany ilości) jaki i chemicznymi (zmiany jakości) 

w górotworze. 
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Niekorzystne procesy fizyczne mają miejsce w okresie udostępniania i eksploatacji złoża. Niezbędne dla 

udostepnienia złoża obniżenie pierwotnego zwierciadła wody wynosiło ponad 200 m. Wytworzony (od 

lat 60-tych XX wieku) regionalny lej depresji spowodował zmiany naturalnych kierunków spływu wód 

w tym zwiększenie spadków hydraulicznych. Niekorzystnym efektem dla jakości wód podziemnych było 

pojawienie się nowych kontaktów hydraulicznych, szczególnie w strefach zaangażowanych tektonicznie 

i oknach hydrogeologicznych oraz intensyfikacja przepływu w strefach już istniejących kontaktów. 

Badania wykonane przez Instytut Ekologii Terenów uprzemysłowionych w Katowicach wskazują na 

mieszanie wód współczesnych (zawierających tryt) ze starszymi wodami (holoceńskimi lub nawet 

plejstoceńskimi).
12

 Na stronie 28 tej ważnej prezentacji udowodniono poprzez badania radiochemiczne, 

że ma miejsce w zbiorniku Olkusz-Zawiercie mieszanie się wód współczesnych (zawierających tryt) ze 

starszymi wodami (holoceńskimi lub nawet plejstoceńskimi). Mieszanie to jest konsekwencją 

wypełniania się leja depresji poprzez napływ starszych wód (w związku z częściowym ograniczeniem 

pompowania wód na południu GZWP nr 454). Na podstawie badań Autorka wydzieliła w północnej 

części GZWP kilka stref hydrochemicznych, co wskazuje na komplikację warunków hydrogeologicznych. 

Nowe drogi krążenia i zwiększenie prędkości przepływu wód podziemnych do centrum leja depresji 

znacznie przyspieszyły infiltrację zanieczyszczeń z ognisk powierzchniowych i ich rozprzestrzenianie się. 

Przykładem są zanieczyszczenia pochodzące ze zlikwidowanych zakładów papierniczych w Kluczach, 

obserwowane w wodach piętra triasowego (związki lignosulfonowe).  

Procesy chemiczne powodujące degradację wód podziemnych w zakresie jakości, są efektem 

zachodzenia zmian geochemicznych w górotworze. Powstanie swoistego „reaktora chemicznego” w 

obrębie serii złożowej wynika ze zmiany warunków wodnych. Pierwotnie strefy okruszcowania 

polimetalicznego związane ze szczelinami i kawernami w górotworze znajdowały się w strefie 

zawodnienia (saturacji), w warunkach beztlenowych. Głębokie i długotrwałe obniżenie lustra wody 

spowodowało dostęp powietrza do stref okruszcowania, co uruchomiło proces utleniania minerałów 

występujących głównie w postaci siarczkowej, do siarczanów. Siarczki metali są formą trudno 

rozpuszczalną, co powoduje małą mobilność tych związków. Mobilność powstających siarczanów jest 

znacznie wyższa i następuje uwalnianie się tych związków do infiltrujących wód. Powoduje to istotne 

zmiany chemizmu wód podziemnych na obszarze całego leja depresji, nie tylko w eksploatowanych 

utworach triasu ale również w strefie okruszcowania wyżej leżących osadów jury.  

Mapę zawartości siarczanów w wodach rejonu Olkusz – Klucze przedstawiono na rysunku: 

                                                                 
12

 dr Katarzyna Samborska, Formowanie się składu chemicznego wód podziemnych w świetle badań izotopowych, prezentacja IETU, 2010 
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Rysunek 15 Stężenie siarczanów w wodach podziemnych w rejonie Olkusza (Motyka J. Witkowski 
St., 1999) 

Mechanizm powstawania zanieczyszczeń wód podziemnych opisano w „Opracowaniu koncepcji 

wykorzystania zasobów wód podziemnych rejonu olkuskiego dla potrzeb zaopatrzenia w wodę pitną 

odbiorców Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu”, Motyka J. I inni, 2010: 

„W przypadku kopalń olkuskich w wyciekach do ich wyrobisk obserwuje się charakterystyczne 

przestrzenne zróżnicowanie stężeń siarczanów, magnezu i pierwiastków śladowych. Wysokie 

stężenia tych składników stwierdzono w centralnych partiach kopalń oraz w pobliżu 

zlokalizowanych na powierzchni ognisk zanieczyszczeń. Największe stężenia siarczanów, 

przekraczające 2000 mg/l występuje w wyciekach i otworach piezometrycznych, zlokalizowanych 

w pobliżu uskoku Pomorzan i w rejonie okien erozyjnych w izolujących utworach kajpru. W kopalni 

„Pomorzany” stężenie siarczanów w niektórych wyciekach przekraczało 5000 mg/l, osiągając 

maksymalną wartość około 12000 mg/l.  

Mechanizm tworzenia się wód o wysokich koncentracjach siarczanów jest dwojaki. W kopalni 

„Olkusz” prócz procesu wietrzenia siarczków, pewien wpływ ma migracja odcieków ze stawów 

z odpadami poflotacyjnymi. W kopalni „Bolesław, prócz procesów wietrzenia siarczków, duży 

wpływ ma infiltracja wody z ognisk zanieczyszczeń na powierzchni terenu, głównie ze stawów 

poflotacyjnych (A. Adamczyk, Haładus, 1994), a także z hałdy odpadów z pieców przewałowych 

i składowiska odpadów komunalnych w południowej części odkrywki „Ujków”. Wody o dużym 

stężeniu siarczanów w kopalni „Pomorzany” powstają wskutek przemywania młodej strefy 

aeracji, bogatej w produkty wietrzenia siarczków wodą infiltrującą do węglanowych skał 

triasowych w strefach okien erozyjnych w nieprzepuszczalnych utworach kajpru oraz w strefie 

uskoku Pomorzan, gdzie przypuszczalnie dochodzi do zerwania ciągłości zwierciadła wody 

w części wyniesionej i zrzuconej. Mechanizm wypłukiwania minerałów siarczanowych ze strefy 

aeracji może być także uruchamiany przez wody podsadzkowe, migrujące z tych rejonów kopalni, 

w których wyrobiska poeksploatacyjne są likwidowane przez wypełnienie ich podsadzką 

hydrauliczną.” 

W strefach kontaktów hydraulicznych z utworami starszymi, gdzie występuje okruszcowanie innym 

typem rud (dewon, karbon) oprócz dominujących w utworach triasu cynku i ołowiu pojawiać się będą 

także inne metale jak wolfram, kadm, molibden, itp. Dane pochodzące z monitoringu wód kopalnianych 
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w rejonie Olkusz – Klucze oraz monitoringu wód podziemnych na obszarze regionalnego leja depresji 

wskazują na wzrost zawartości w wodach podziemnych oprócz jonów siarczanowych także wapnia, 

magnezu oraz wodorowęglanowego, co jest związane ze zwiększeniem twardości wody. W wodach 

kopalnianych stwierdzano także występowanie związków chemicznych stanowiących typowy wyznacznik 

zanieczyszczeń przemysłowych jak np. WWA (kopalnia Trzebionka 0,19-0,49 mg/dm
3
), pochodzące 

z emisji podziemnych środków transportu. 

Typ wód i charakter warstw wodonośnych sprzyja szerokiemu i szybkiemu rozprzestrzenianiu się 

zanieczyszczeń. Wody szczelinowe i szczelinowo - krasowe posiadają wysoki współczynnik filtracji, 

a właściwie współczynnik fluacji, mogący dochodzić do kilkudziesięciu metrów na dobę. Procesy krasowe 

obejmujące skały węglanowe z różnych okresów geologicznych (dewon, karbon, trias, jura) 

doprowadziły do powstania całych systemów pustek i kawern. Formy krasowe otwierają się szeroko do 

powierzchni, sprzyjając szybkiej i intensywnej infiltracji. W przypadku znacznego obniżenia lustra wód 

podziemnych na tego typu terenach istnieje możliwość zmiany charakteru cieków z drenujących na 

infiltrujące, co powoduje wlewanie się do szczelin wód powierzchniowych zawsze niosących 

zanieczyszczenia komunalne i przemysłowe (wielkoobszarowe).  

Prześledzenie rzeczywistych dróg migracji wód podziemnych na terenach o tak skomplikowanej budowie 

geologicznej, ocena związków hydraulicznych poziomów użytkowych z wodami płytkiego krążenia 

poprzez okna hydrogeologiczne, wymaga przeprowadzenia badań izotopowych wód podziemnych. 

Dobrym wyznacznikiem udziału wód współczesnych w wodach podziemnych jest tryt. 

Ocena chemizmu Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego w rejonie Zawiercia 

Ocenę chemizmu głównego poziomu użytkowego w rejonie Zawiercia przeprowadzono na postawie 

publicznie dostępnych informacji oraz wyników analiz fizykochemicznych wód eksploatowanych do 

celów pitnych w regionie.  

Wyniki analiz z ostatnich 15 lat wskazują na dużą stabilność składu chemicznego w zakresie 

analizowanych parametrów, co świadczy o obecnie ustalonych warunkach hydrogeologicznych 

w omawianym rejonie. 

Analiza materiałów archiwalnych pokazuje jednak różnice chemizmu poszczególnych ujętych pięter 

wodonośnych, wynikające z litologii osadów i działalności człowieka. 

Zgodnie z klasyfikacją Altowskiego-Szewieca wody w omawianym rejonie należą do różnych typów: 

 wody mieszanego piętra dewońsko-triasowego posiadają zmienny chemizm, należąc do typów 

od pięciojonowego: wodorowęglanowo – siarczanowo – chlorkowo – wapniowo - 

magnezowego, do trzyjonowego: wodorowęglanowo - wapniowo-magnezowych , o niskiej 

mineralizacji, odczynie zasadowym i zawartości substancji swoistych – krzemionka koloidalna, 

 wody podziemne piętra triasowego należą do typu trzyjonowego: wodorowęglanowo - 

wapniowo-magnezowych, o niskiej mineralizacji odczynie lekko zasadowym lub obojętnym i 

zawartości substancji swoistych – krzemionka koloidalna,  

 wody podziemne piętra jurajskiego należą do typu dwujonowego: wodorowęglanowo - 

wapniowych, o niskiej mineralizacji odczynie lekko zasadowym lub obojętnym i zawartości 

substancji swoistych – krzemionka koloidalna.  

Stwierdzona zmienność typów hydrochemicznych wód podziemnych w rejonie Zawiercia jest wynikiem 

skomplikowanej budowy geologicznej i warunkowanych tektoniką skomplikowanych dróg krążenia wód 

podziemnych. Istotnym elementem kształtujących chemizm jest zapewne brak izolacji w stropie warstwy 

wodonośnej na znacznej części obszaru miasta Zawiercie oraz niektórych terenów położonych na 

południe, sprzyjający przedostawaniu się do wód podziemnych głównego poziomu użytkowego(GPU) 

różnych zanieczyszczeń komunalnych.  



Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni ...  
Raport  

 

RR 4448 / 003  Strona 45 z 110 

W przypadku podjęcia odwodnień górniczych w bezpośrednim sąsiedztwie Zawiercia, obszar 

spodziewanych zmian hydrochemicznych będzie odpowiadał obszarowi rozbudowy leja depresji (zmiany 

hydrodynamiczne). Szacowany przez Autorów raportu, minimalny obszar wytworzenia leja depresji 

(bufor 6 km od obrysu złoża), obejmuje wszystkie istniejące obecnie ujęcia wód podziemnych 

eksploatowane przez kilka podmiotów. Rzeczywisty zasięg oddziaływania długotrwałych i głębokich 

odwodnień będzie zapewne znacznie większy niż szacowany i będzie miał bardziej skomplikowany 

przebieg. 

4.5 Wody powierzchniowe 

4.5.1 Położenie terenu wydobycia na tle podziału hydrograficznego 

Obszar złoża ZAWIERCIE III leży w regionie wodnym Małej Wisły, w zlewni rzeki Przemszy (zlewnia III 

rzędu), będącej lewobrzeżnym dopływem górnej Wisły.  

Rejon Zawiercia jest położony w strefie wododziału I rzędu, pomiędzy Wartą, dopływem Odry i Czarną 

Przemszą, dopływem Wisły. Przebiega on tam grzbietem niewielkiego wzniesienia, o wysokościach, 

dochodzących do ok 380 m n p m, będącego wschodnim przedłużeniem progu Woźnickiego. Sieć 

hydrograficzna jest dobrze rozwinięta a jej przebieg jest zgodny z przebiegiem struktur tektonicznych, 

stanowiących istotny element budowy geologicznej rejonu. Również litologia osadów mezozoiku, 

budujących powierzchnie terenu i związane z nią procesy krasowe warunkują charakter sieci 

hydrograficznej. Występują tu liczne źródła i wywierzyska, związane z sieciami spękań i kawern, 

prowadzących wody pochodzące w znacznej części z bezpośredniej infiltracji opadów atmosferycznych. 

Lokalnie występują tu także obszary bezodpływowe, mające charakter naturalnych zagłębień często 

związanych z procesami krasowymi oraz pochodzenia antropogenicznego.  

We wschodniej dzielnicy Zawiercia Kromołów znajdują się źródła Warty, która jest lokalną podstawą 

drenażu i rzeką główną regionu wodnego, a źródła są oparte na systemie wód szczelinowo - krasowych.  

Granice złoża ZAWIERCIE III przecinają cieki należące do dorzeczy Wisły i Odry. Granica pomiędzy tymi 

dorzeczami przebiega w północnej części złoża. Są to następujące cieki: 

 Przemsza (II rząd, dorzecze Wisły) 

 Warta (II rząd, dorzecze Odry) 

o Potok Ogrodzieniecki (III rząd) 

o Rów z Rokitna Szlacheckiego (III rząd) 

o Kierszula (III rząd) 

Generalny kierunek spływu wód powierzchniowych w rejonie złoża ZAWIERCIE III to zachód (dorzecze 

Wisły) i północny zachód (dorzecze Odry). 

O wrażliwości wód powierzchniowych decyduje fakt (mapy załączone do dokumentacji złoża ZAWIERCIE 

I z 1975 roku), że w wielu odcinkach wyżej wymienione cieki drenują poziom wodonośny piętra 

triasowego (wapienia muszlowego), co spowoduje zubożenie ich zasilania poprzez odwadnianie kopalni. 

Ponadto w rejonie tym zlokalizowane są liczne tereny podmokłe, dla których odwodnienie kopalni 

również stanowi zagrożenie. 

We wstępnie szacowanym zasięgu leja depresji projektowanej kopalni (6 km od granic złoża) znajdują się 

23 cieki różnej wielkości. Rozmieszczenie cieków w rejonie złoża ZAWIERCIE III prezentuje rysunek 16. 



Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni ...  
Raport  

 

RR 4448 / 003  Strona 46 z 110 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDOT (CODGiK) 

Rysunek 16 Sieć hydrograficzna rejonu złoża ZAWIERCIE III 

4.5.2 Jednolite części wód powierzchniowych 

W promieniu 6 km od złoża Zawiercie III przebiega 5 jednolitych części wód powierzchniowych rzek. 

Cztery z nich należą do regionu wodnego górnej Wisły, a jedna do regionu wodnego Warty. Wszystkie 

JCWP mają status naturalnych, natomiast stan ogólny dla wszystkich został oceniony w aPGW 

aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami jako zły. Zestawienie przedstawia tabela umieszczona 

poniżej.  

  



Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni ...  
Raport  

 

RR 4448 / 003  Strona 47 z 110 

 

Tabela 4 Zestawienie JCWP rzek w rejonie złoża Zawiercie 3 (bufor 6km) 

Kod 
JCWP 

Nazwa 
JCWP 

Region 
Wodny 

Status 
Stan 

aktualny
13 

Cel 
ekologiczny 

Cel 
chemiczny 

Typ 
odst. 

(1) 

Typ 
odst. 

(2) 
Uzasadnienie (skrót) 

RW20
00621

229 
Mitręga 

region 
wodny 
Małej 
Wisły 

NAT ZŁY14 

osiągnięcie 
dobrego 

stanu 
ekologiczneg

o 

osiągnięcie 
dobrego 

stanu 
chemicznego 

brak 4(7) 

Planowana inwestycja 

związana z wydobyciem rud 

cynku i ołowiu ze złoża 

Zawiercie 3. 

RW20
00621

231 

Przemsz
a do 

zbiornik
a 

Przeczyc
e 

region 
wodny 
Małej 
Wisły 

NAT ZŁY 

osiągnięcie 
dobrego 

stanu 
ekologiczneg

o 

osiągnięcie 
dobrego 

stanu 
chemicznego 

4(4)-1 4(7) 

Planowane inwestycje z 

zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

RW20
00521
2829 

Centuria 

region 
wodny 
Małej 
Wisły 

NAT ZŁY15 

utrzymanie 
dobrego 

stanu 
ekologiczneg

o 

osiągnięcie 
dobrego 

stanu 
chemicznego 

brak brak nie dotyczy 

RW20
00621
28329 

Strumie
ń 

Błędows
ki 

region 
wodny 
Małej 
Wisły 

NAT ZŁY16 

osiągnięcie 
dobrego 

stanu 
ekologiczneg

o 

osiągnięcie 
dobrego 

stanu 
chemicznego 

brak 4(7) 

Planowana inwestycja 

związana z wydobyciem rud 

cynku i ołowiu ze złoża 

Zawiercie 3. 

RW60
00618
11529 

Warta 
do 

Bożego 
Stoku 

region 
wodny 
Warty 

NAT ZŁY17 

osiągnięcie 
dobrego 

stanu 
ekologiczneg

o 

osiągnięcie 
dobrego 

stanu 
chemicznego 

4(4) - 1 4(7) 

Planowane inwestycje z 

zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie aPGW  

Obszar udokumentowanego złoża znajduje się w obrębie dwóch jednolitych części wód 

powierzchniowych (RW2000621231) Przemsza do zbiornika Przeczyce oraz (RW600061811529) Warta 

do Bożego Stoku
18

. Obie JCWP charakteryzuje zły stan ogólny ale było to określane jedynie na podstawie 

pojedynczych punktowych badań monitoringowych.
19

  

                                                                 
13

 aPGW ocenia stan Przemszy  jako zły w punkcie pomiarowo-kontrolnym przed zbiornikiem Przeczyce (Powiat Będziński, Gmina 

Mierzęcice) -  poza granicami powiatu zawierciańskiego.  
Wg Raportu WIOŚ o stanie środowiska w woj. Śląskim z 2014 roku oceniono stan ekologiczny na podstawie pomiaru  w punkcie 
pomiarowym powyżej zbiornika Przeczyce jako umiarkowany (mapa nr2 klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego JCWP Woj. Śląskiego 
w 2014 roku). 
14

 Nie ma pomiarów -  Mitręga została oceniona w oparciu o wyniki opomiarowanych JCWP na podstawie obligatoryjnych i fakultatywnych 

cech podobieństwa  (wg. Rozp. Min. Środ. w sprawie sposbu klasyfikacji JCWP oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
prorytetowych) 
15

 Wg Raportu WIOŚ o stanie środowiska w woj. Śląskim z 2014 roku oceniono stan ekologiczny Centurii na podstawie pomiaru  w punkcie 

pomiarowym przy ujściu do Bialej Przemszy jako bardzo dobry (mapa nr2 klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego JCWP Woj. 
Śląskiego w 2014 roku). We wszystkich punktach MOC stwierdzono spełnienie wymagań dodatkowych. Ciek występuje na obszarze 
chronionym. Jest to jedno z 3 stanowisk Warzuchy Polskiej poza Złotym Potokiem i Rajecznicą, przeniesionej z rejonu Olkusza. 
16

 Wg Raportu WIOŚ o stanie środowiska w woj. Śląskim z 2014 roku oceniono stan ekologiczny Strumienia Błędowskiego na podstawie 

pomiaru  w punkcie pomiarowym przy ujściu do Bialej Przemszy jako umiakowany (mapa nr2 klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego 
JCWP Woj. Śląskiego w 2014 roku). 
17

 Wg Raportu WIOŚ o stanie środowiska w woj. Śląskim z 2014 roku oceniono stan ekologiczny Warty na podstawie pomiaru  w punkcie 

pomiarowym Boży Stok / w miejscowości Ordon w Gminie Koziegowy, powiecie myszkowskim jako umiakowany (mapa nr2 klasyfikacja 
stanu / potencjału ekologicznego JCWP Woj. Śląskiego w 2014 roku). Punkt pomiarowy jest więc poza powiatem zawiercianskim. 
W stosunku do poprzednego roku dla rzeki Warty w punkcie pomiarowym Boży Stok stwierdzono zmianę stenu ekologicznego ze słabego 

na umiarkowany. 
18

 Punkt pomiarowy dla Warty zlokalizowany jest w Gminie Koziegowy, w powiecie myszkowskim - analiza w aPGW na podstawie punktu 

pomiarowego poza granicami powiatu zawierciańskiego. 
19

 Punkt pomiarowy dla Przemszy zlokalizowany jest w powiecie będzińskim, w Gminie Mierzęcice -  analiza w aPGW została dokonana na 

podstawie punktu monitoringoweg  poza granicami powaitu zawierciańskiego   
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Zatem analiza w aPGW została wykonana na podstawie punktów pomiarowych poza granicami powaitu 

zawierciańskiego Warta, Przemsza), przez porównanie fakultatywnych i obligatoryjnych cech 

podobieństw (Mitręga), z pominięciem faktycznego stanu wód (Centuria). 

Poniżej przedstawiono mapę granic złoża ZAWIERCIE III na tle granic JCWP wraz z zasięgiem istniejącego 

leja depresji kopalni cynku i ołowiu i granic wstępnie oszacowanego oddziaływania odwodnienia 

projektowanej kopalni (bufor o promieniu 6 km).  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie aPGW 

Rysunek 17 Jednolite części wód powierzchniowych w rejonie złoża Zawiercie III (Bufor 6km) 

4.5.3 Chemizm wód powierzchniowych 

Stan wód powierzchniowych na terenie województwa śląskiego ulega w wieloleciu sukcesywnej 

poprawie. Jest to wynikiem zwiększenia sanitacji obszarów zabudowy mieszkalnej oraz wprowadzenia 

wyższych wymagań w stosunku do oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych 

i przemysłowych. 

Rejon powiatu zawierciańskiego był obszarem wykorzystywanym przemysłowo od ok. 200 lat, co 

spowodowało pewne zanieczyszczenie cieków. Na zlecenie gminy Zawiercie co kilka lat jest wykonywany 

monitoring wód. W 2013 roku próby pobrano na źródłach rzeki Czarnej Przemszy w Zawierciu – Bzowie, 

na górnym odcinku rzeki Czarnej Przemszy oraz przy obu źródłach rzeki Warty w Zawierciu Kromołowie. 

Większość badanych wskaźników fizykochemicznych wykazywała bardzo dobrą i dobrą jakość wód. 

Analizowane stężenia mieściły się w granicach I i II klasy jakości wód.  
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W przypadku Czarnej Przemszy, od źródeł w Bzowie aż do Siewierza (w oparciu o dostępne badania) nie 

stwierdza się zanieczyszczeń. 

4.5.4 Odstępstwa dla JCWP i JCWPd 

W załączniku nr 31 (lista inwestycji do aPGW), umieszczona została inwestycja o nazwie „Budowa 

podziemnej kopalni w celu wydobywania rud cynku i ołowiu ze złoża Zawiercie 3” (ID A_1810_W/ 

A_549_O). Z załącznika tego wynika, że inwestycja może spowodować nieosiągnięcie celów 

środowiskowych dla następujących JCWP: 

 (RW2000621231) Przemsza do zbiornika Przeczyce, 

 (RW2000621229) Mitręga, 

 (RW200062128329) Strumień Błędowski, 

 (RW20008212859) Przemsza od Ryczówka do Koziego Brodu, 

 (RW600061811529) Warta do Bożego Stoku. 

oraz następujących JCWPd (podział na 172 JCWPd): 

 PLGW200084, 

 PLGW600099, 

 PLGW2000112,  

 PLGW2000113,  

 PLGW2000130. 

Wszystkie jednolite części wód powierzchniowych, które po zatwierdzeniu nowego aPGW uzyskają 

odstępstwa z art. 4. Ust.7 RDW, charakteryzuje zły stan ogólny na niektórych odcinkach, status 

wszystkich został określony jako naturalny. Szczegółowa analiza danych wykazała, że oceny przyjęte dla 

JCWP nie są oparte na bezpośrednich i aktualnych badaniach z omawianego rejonu. Określony w aPGW 

zły stan wód nie wynika z badań w rejonie planowanej kopalni – pobór wód do analizy wykonywany był 

w górnym biegu rzeki Czarnej Przemszy, stan wód Centurii jest bardzo dobry, a Mitręga nie była 

monitorowana. Poniżej przedstawiono granicę złoża Zawiercie III na tle JCWP objętych według aPGW 

przewidywanymi oddziaływaniami projektowanej kopalni.  
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Źródło: Opracowanie Własne na podstawie aPGW 

Rysunek 18 Jednolite części wód powierzchniowych zgłoszone do aPGW, jako zagrożone 
nieosiągnięciem celów środowiskowych w wyniku realizacji inwestycji na złożu Zawiercie 
III. 

Zakres JCWPd objętych odstępstwem przedstawia poniższy rysunek. 



Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni ...  
Raport  

 

RR 4448 / 003  Strona 51 z 110 

 
Źródło: Opracowanie Własne na podstawie aPGW 

Rysunek 11 Jednolite części wód podziemnych zgłoszone do aPGW, jako zagrożone 
nieosiągnięciem celów środowiskowych w wyniku realizacji inwestycji na złożu Zawiercie 
III. 

Powyżej opisane odstępstwa, zawarte w aPGW na lata 2016 – 2020 pozostają w sprzeczności z 

informacjami podawanymi do wiadomości publicznej przez inwestora na spotkaniach z mieszkańcami i 

samorządami. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w prezentacji inwestora pominięte zostały 

oddziaływania na JCWP zlokalizowane na północ od omawianego złoża. Jak to przeanalizowano w 

poprzednich rozdziałach brak znaczącego oddziaływania odwodnienia kopalni na jednostki 

hydrogeologiczne znajdujące się na północ i wschód od złoża ZAWIERCIE III jest mało prawdopodobny. 

Z materiałów archiwalnych (załączniki graficzne do dokumentacji geologicznej złoża ZAWIERCIE I 

zatwierdzonej w latach 70-tych XX wieku), wynika że na terenie miasta Zawiercia znajduje się okno 

hydrogeologiczne, które powoduje łączność hydrauliczną poziomów wodonośnych triasowego z 

czwartorzędowym. Jednocześnie w objaśnieniach do Mapy Hydrogeologicznej Polski ark. nr 912 

Zawiercie, w rejonie Zawiercia związek hydrauliczny występuje pomiędzy piętrami wodonośnymi triasu i 

dewonu oraz wskazywane są kontakty hydrauliczne pomiędzy różnymi jednostkami hydrogeologicznymi 

poprzez strefy tektoniczne. 

Tym samym prawdopodobieństwo rozbudowy leja depresji projektowanej kopalni w kierunku 

północnym i wschodnim, graniczy z pewnością. Potwierdzają to dane pochodzące z monitoringu 

rzeczywistego zasięgu leja depresji wytworzonego podczas eksploatacji złóż cynku i ołowiu w rejonie 

Olkusz – Klucze. Powstanie tak szerokiego zakresu oddziaływań na JCWP i JCWPd, po uruchomieniu 

odwodnienia nowej kopalni cynku i ołowiu, zostało także potwierdzone we wnioskach złożonych przez 

inwestora do aPGW. Tym samym firma ta posiada pełna informację o zasięgu oddziaływań 
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długotrwałych i głębokich odwodnień, pomimo prowadzenia innej polityki informacyjnej wśród 

mieszkańców regionu.  

Efekty środowiskowe głębokich długotrwałych odwodnień w rejonie Zawiercia dodatkowo pogarsza fakt, 

iż jest to strefa naturalnie silnie drenowana z uwagi na przebiegający wododział I rzędu, pomiędzy 

zlewnią Wisły i Odry. 

Ocena spełnienia przesłanek art. 4 ust. 7 RDW 

W załączniku nr 31 do aPGW dla dorzecza Wisły umieszczona została ocena spełnienia przesłanek do 

uzyskania odstępstwa z art.4 ust.7 RDW. Ocena ta została zacytowana poniżej. 

Czy zostały podjęte wszystkie możliwe kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na 

stan części wód, jeżeli tak, to jakie? 

„Inwestycja znajduje się obecnie na wstępnym etapie planowania. Jednak już przy opracowywaniu 

głównych założeń technicznych dla eksploatacji złoża i przeróbki rud cynku i ołowiu dokonano 

szczegółowego przeglądu i wstępnej selekcji metod najbardziej korzystnych ze względu na możliwość 

minimalizacji wpływów na środowisko, w tym na wody powierzchniowe i podziemne. Kluczowe 

znaczenie w tym względzie ma w szczególności prowadzenie zrzutu wód kopalnianych do zlewni Wisły i 

Odry dla skompensowania ilości wód pobieranych z ich obszaru. Zrzut prowadzony będzie w warunkach 

braku zagrożeń powodziowych i poza stosunkowo mało szkodliwą intensyfikacja przepływów w ciekach 

powierzchniowych nie będzie powodował istotnych zagrożeń. Wody zrzucane z odwadniania kopalni 

nie będą zawierać chlorków i siarczanów (Cl+SO4) stąd nie będą w żaden sposób wpływać na stan 

zasolenia wód powierzchniowych. Wody odprowadzane z planowanej kopalni będą z racji wysokiej 

jakości możliwe do wykorzystania w charakterze wód pitnych i mogą być skierowane do zaopatrzenia 

w wodę pitną obszarów deficytowych w północno-zachodniej części aglomeracji śląskiej. Nie mniej 

istotne znaczenie ma szczegółowe projektowanie prac górniczych w obrębie zidentyfikowanych 

odizolowanych od siebie uskokami jednostek tektonicznych, co z racji generalnie izolacyjnego 

charakteru dyslokacji powinno skutkować ograniczeniem dopływów do sytemu odwadniania kopalni. 

Mając na uwadze ogół procesów technologicznych związanych z eksploatacją oraz przeróbką rud cynku 

i ołowiu oraz likwidacją kopalni wszelkie instalacje służące tym celom będą oparte o zamknięty obieg 

wód. W szczególności problem ten będzie dotyczył zagadnień składowania odpadów poflotacyjnych na 

zapewniającym brak wpływów na środowisko wodne składowisku lub też opracowania 

proekologicznych metod ich lokowania w wyrobiskach podziemnych kopalni.” 

Przedstawiony zapis uzasadniający przyjętą w aPGW derogację pozostaje w dużej sprzeczności 

z przedstawionymi w poprzednich rozdziałach danymi geologicznymi i hydrogeologicznymi. Nie 

uwzględniono wskazywanych przez wielu autorów kontaktów hydraulicznych między różnymi piętrami 

wodnymi oraz występowania okien hydrogeologicznych. 

Także przyjęcie z zasady izolacyjnego znaczenia stref uskokowych budzi co najmniej zdziwienie, gdyż 

dynamika wód podziemnych w omawianym rejonie jest oparta prawie wyłącznie na obszarze monokliny 

śląsko-krakowskiej na wodach szczelinowych i szczelinowo-krasowych, krążących w strefach nieciągłości 

tektonicznych pochodzących z różnych okresów. Powyższy zapis nie uwzględnia również występowania 

w obu skrzydłach uskoków stykających się ze sobą formacji skał węglanowych z różnych okresów 

geologicznych (np. trias i dewon), podlegających początkowo silnemu spękaniu tektonicznemu, a 

następnie intensywnym procesom krasowym. Taka sytuacja ma miejsce w rejonie Zawiercia, gdzie 

występuje zrąb tektoniczny wypiętrzający osady dewonu, które nie stanowią żadnej bariery migracji 

wód. Stąd zapisy o kontakcie hydraulicznym pomiędzy wodami w osadach dewonu i triasu, w 

stanowiącej podstawę wszystkich ocen Mapą hydrogeologiczną Polski ark. nr 912 Zawiercie (opis do 

mapy). 
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Odnosi się wrażenie, że zapis wprowadzony do uzasadnienia derogacji w aPGW jest bezkrytycznym 

przekopiowaniem do tego opracowania cytatów z wniosku złożonego przez stronę zainteresowaną i 

wprowadza w błąd w ocenie skutków środowiskowych derogacji. 

Czy przyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla 

środowiska naturalnego i dla społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów wymienionych w ust. 1, są 

mniejsze niż korzyści dla zdrowia ludzi, utrzymania bezpieczeństwa ludzi lub zrównoważonego 

rozwoju, wynikające ze zmian lub modyfikacji, jeżeli tak to jakie? 

„Planowana kopalnia podziemna cynku i ołowiu stanowi nadrzędny interes publiczny o charakterze 

społecznym i gospodarczym zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak i krajowej. Efektem 

bezpośrednim inwestycji takiej jak kopalnia jest akumulacja kapitału, wzrost możliwości produkcyjnych, 

wzrost PKB, wzrost popytu na pracę i spadek bezrobocia, poprawa bilansu płatniczego, wzrost 

dyspozycyjnych dochodów gospodarstw domowych, redukcja ubóstwa, podniesienie się stopy życiowej 

ludności. Proponowana inwestycja wywoła szereg konsekwencji ekonomicznych dla mieszkańców oraz 

gospodarki regionu i kraju. Dzięki istnieniu w gospodarce silnych powiązań międzygałęziowych, 

inwestycja w sektorze wydobywczym wpłynie na wzrost w innych sektorach i branżach gospodarki. 

Wstępne analizy ekonomiczne prowadzone dla proponowanej inwestycji wykazują, że każdego roku 

(od momentu rozpoczęcia inwestycji) całkowite korzyści płynące z budowy i funkcjonowania kopalni 

będą przewyższały kilkukrotnie wartość dodaną wykreowaną przez samą kopalnię. Powstaną nowe 

miejsca pracy, nie tylko w sektorze przemysłu, ale również w branży szeroko pojętych usług (w 

analizach przyjmuje się, że jedno miejsce pracy w kopalni generuje 3-5 miejsc pracy w branżach 

współpracujących z kopalnią). Oznacza to istotne wpływu z tytułu PIT i CIT do budżetu powiatu 

zawierciańskiego i podległych gmin, jak również do budżetu powiatów i podległych im gmin 

podregionu sosnowieckiego. W wyniku działania efektów mnożnikowych wzrośnie istotnie Produkt 

Krajowy Brutto, a całkowite wpływy z tytułu podatków pośrednich i bezpośrednich oraz dodatkowych 

opłat zasilą także budżet państwa.” 

Powyższe uzasadnienie również sprawia wrażenie bezkrytycznego wprowadzenia do dokumentu cytatu 

z wniosku strony zainteresowanej derogacją. W szczególności nie jest prawdą, że inwestycja ta stanowi 

nadrzędny interes publiczny. Nie była przeprowadzona żadna publiczna dyskusja w tej sprawie a sam 

wniosek złożony przez inwestora aby uzyskać aPGW nie był opiniowany przez lokalne społeczności. 

Nie ujawniono wspomnianych w ww. tekście analiz ekonomicznych, które rzekomo potwierdzają 

wartość dodaną wykreowaną przez samą kopalnię. 

Czy korzystne cele, którym służą te zmiany lub modyfikacje części wód, nie mogą, ze względu na 

możliwości techniczne czy nieproporcjonalnych kosztów, być osiągnięte za pomocą innych działań, 

znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnego? jeżeli tak, to dlaczego? 

„Przewidywane do zastosowania technologie eksploatacji złoża cynku i ołowiu ZAWIERCIE III opierają 

się na dotychczasowych doświadczeniach krajowych i zagranicznych, które wg wiedzy na dzień 

dzisiejszy są optymalne i racjonalne pod względem ekonomicznym, a jednocześnie gwarantują 

minimalizację oddziaływań środowiskowych. Wydobycie cynku i ołowiu ze złoża z racji głębokości jego 

występowania oraz nieciągłego (gniazdowego) charakteru może być prowadzone tylko metodą 

podziemną, która w związku z korzystnymi uwarunkowaniami geologicznych daje możliwość całkowitej 

eliminacji, lub minimalizacji wpływów środowiskowych. Cele jakimi jest efektywne wykorzystanie 

surowców mineralnych nie mogą być osiągnięte innymi metodami, które byłyby korzystniejsze dla 

środowiska.” 

Przedstawione uzasadnienie stanowi jedynie opinię wnioskującego o derogację i pozostaje w znacznej 

sprzeczności z przedstawionymi danymi oraz wynikami monitoringu oddziaływania istniejących kopalni 

cynku i ołowiu. Stwierdzenie o korzystnych warunkach eksploatacji podziemnej w rejonie Zawiercia jest 

dość dowolną i nie obejmująca całości danych archiwalnych interpretacją wykonaną przez geologów 

pracujących w projekcie kopalni.  
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W załączniku nr 31 do aPGW dla dorzecza Wisły jest też adnotacja o możliwości wpływu na cele obszaru 

natura 2000 PLH 240041. Obszar ten i inne obszary cenne przyrodniczo zostaną omówione w kolejnym 

rozdziale. 

Ocena ta (wpływ na obszar Natura 2000) jest uzasadniona w następujący sposób: 

„Inwestycja wiązać się będzie z możliwą ingerencją w koryto cieku oraz potencjalnymi zmianami reżimu 

hydrologicznego - zmiany przekroju podłużnego oraz poprzecznego, umocnienie dna i brzegów, wraz ze 

zwiększeniem przepływ co może skutkować zmianą warunków siedliskowych. W związku z realizacją 

inwestycji istnieje ryzyko wystąpienia wpływów na stan ilościowy wód podziemnych w obrębie JCWPd 

nr 99 i 112. Dodatkowo z bardzo małym prawdopodobieństwem w przypadku lat suchych ryzyko 

wystąpienia wpływów na stan ilościowy wód podziemnych także na JCWPd 84, 113 i 130. 

W odniesieniu do ryzyka wystąpienia wpływów na stan jakościowy wód podziemnych będzie ono mieć 

miejsce tylko w przypadku JCWPd 112 i dodatkowo wyłącznie po zakończeniu działalności kopalni, przy 

czym możliwa jest skuteczna likwidacja ewentualnych zagrożeń z zastosowaniem nowoczesnych 

i innowacyjnych technologii remediacyjnych.” 

Analogiczna ocena spełnienia przesłanek art. 4, ust. 7 RDW dla dorzecza Odry znajduje się w 

załączniku 31 do aPGW dla dorzecza Odry A_549_O. 

4.6 Obiekty przyrodniczo cenne 

4.6.1 Identyfikacja obszarów cennych przyrodniczo w rejonie przyszłej kopalni 
Zawiercie III 

Obiekty cenne przyrodniczo, na potrzeby niniejszego opracowania zidentyfikowano na podstawie 

danych GDOŚ oraz warstw IMUZ z zasięgiem terenów podmokłych. Analiza wykazała, że w promieniu 6 

km od złoża zlokalizowane są: 

 dwa korytarze ekologiczne, 

o korytarz Częstochowa – Wschód, 

o korytarz Jura Krakowsko-Częstochowska, 

 jeden obszar Natura 2000 –( PLH 240009) Ostoja Środkowojurajska, 

 jeden rezerwat przyrody – Góra Chełm 

 jeden park krajobrazowy – Park Krajobrazowy Orlich Gniazd 

 dwa pomniki przyrody – „Pióropusznik strusi”, „Zespół źródeł rzeki Centurii” (Łazy). 

Granice złoża ZAWIERCIE III na tle rozmieszczenia obszarów chronionych w rejonie inwestycji 

przedstawia rysunek 19. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych (pliki shp ) z GDOŚ 

Rysunek 19 Obszary cenne przyrodniczo w rejonie złoża Zawiercie III
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4.6.2 Cele ochrony obszarów Natura 2000 

Jak zostało wspomniane wyżej w rejonie złoża ZAWIERCIE III zlokalizowane są dwa obszary Natura 2000. 

Część siedlisk i gatunków występujących w ich obrębie jest ściśle zależna od stosunków wodnych, więc 

bardzo wrażliwa na oddziaływanie inwestycji takiej jak budowa kopalni z którą związane jest 

odwodnienie terenu. Zmiana warunków (osuszenie) w rejonie Pustyni Błędowskiej i Olkusza była 

powodem zaniku naturalnych stanowisk Warzuchy Polskiej i konieczności jej introdukowania na 

stanowiskach zastępczych na źródliskach strumienia Centuria, na źródliskach Wiercicy koło Złotego 

Potoku oraz Rajecznicy koło Ołudzy. Łącznie podjęto kilkanaście prób introdukcji, także poza rejonem 

Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, jednak większość kończyła się niepowodzeniem, a rośliny na nowych 

miejscach przetrwały zaledwie kilka lat. 

 

PLH 240009 Ostoja Środkowojurajska,
20

 

Siedliska wodozależne, będące przedmiotem ochrony: 

6410 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

6430 - Ziołorośla górskie (Adenostylon alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (tylko 
podtyp 6510-1) 

7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuzerio-Caricetea) 

7230 - Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

Gatunki wodozależne: 

Rośliny 

1393 – Sierpowiec błyszczący 

Obszar Ostoja Środkowojurajska jest jednym z 3 zastępczych stanowisk endemicznej warzuchy 
polskiej (Cochlearia polonica 2109), gdzie gatunek występuje w tysiącach osobników. Roślina ta 
porasta piaszczyste źródliska. 

Pozostałe siedliska 

Poniżej wymieniono siedliska, będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 PLH 240009 

Ostoja Środkowojurajska, które również mogą być pośrednio zależne od warunków wodnych, co 

należy szczegółowo zbadać oceniając zasięg oddziaływań przyszłej kopalni na złożu Zawiercie 3. 

2330 - Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 

4030 - Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) 

6210 – Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) -priorytetowe są tylko murawy z istotnymi 

stanowiskami storczyków 

8210 - Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae 

8310 - Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 

                                                                 
20

 Obszar o powierzchni 5767,5 ha jest zatwierdzony Deczyją Komisji Europejskiej ma duże znaczenie jako ostoja zróżnicowanych śiedlisk 

przyrodniczych –chronionych przez dyrektywę śiedliskową. Wystepują tu unikatowe zbiorowiska naskalne, kserotermiczne i leśne. 
Zagrożenie ostoi jest przede wszystkim   związaną z zminaną poziomu wód gruntowych. Jeżeli stwierdza się oddziaływanie  inwestycji nan 
obszar natura 200 to negocjacje powinny b yć prowadzone  na poziomie Komisji Europejskiej. 
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9110 - Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

9130 - Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

9150 - Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) 

9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum 

9180 - Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion 

pseudoplatani) 

Pozostałe gatunki (przedmioty ochrony): 

2109 – Warzucha polska, (Cochlearia polonica)  

4030 – Szalaczkon szafraniec, (Colias myrmidone) 

1059 - Modraszek teleius, (Maculinea teleius) 

1318 - Nocek łydkowłosy, (Myotis dasycneme) 

1324 – Nocek duży, (Myotis myotis) 

1303 - Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) 

PLH 240041 Łąki Dąbrowskie 

Siedliska wodozależne, będące przedmiotem ochrony: 

6410 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

Gatunki (przedmiot ochrony) 

6179 – Modraszek nausitous (Phengaris nausithous) 

6177 – Modraszek telejus (Phengaris teleius) 

Źródło SDF dla obszaru natura 2000 

4.6.3 Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Łazy (w zasięgu bufora 6km od złoża) są też zlokalizowane dwa pomniki przyrody, 

których funkcjonowanie może być uzależnione od warunków wodnych. 

„Pióropusznik strusi” 

Stanowisko paproci o powierzchni ok. 0,26 ha, obszar łęgu olszowego zlokalizowane w Ciągowicach, na 

działce nr 1273, przyjęty uchwała Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 5 sierpnia 2011 r. 

„Zespół źródeł rzeki Centurii” 

Stanowiska o szczególnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej oraz dydaktycznej. Cenne między innymi 

ze względu na obecność endemitu warzuchy polskiej Cochlearia polonica. W obrębie pomnika przyrody 

wprowadzono zakazy i ograniczenia. Zlokalizowany w miejscowości Hutki Kanki, Gmina Łazy. Uchwała 

ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku poz. 7966. 

4.6.4 Inne obiekty, miejsca cenne przyrodniczo  

Z projektu Programu Ochrony Środowiska gminy Łazy(2016-2019), wynika że na jej terenie 

zlokalizowane są też inne cenne siedliska przyrodnicze jak : 

 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Aspelenion septentrionalis-

Festucion pallentis) (kod Natura 2000: 6210)), 

 zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych (kod Natura 

2000:5130), 

 wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis (kod Natura 2000: 8210), 

oraz stanowisko rośliny Obuwik pospolity Cypripedium calceolus L.-„ gatunek rośliny z rodziny 

storczykowatych (Orchidaceae). Preferuje siedliska zasobne w węglan wapnia. Pod względem zacienienia 

http://eunis.eea.europa.eu/species/1480
http://eunis.eea.europa.eu/species/1486
http://eunis.eea.europa.eu/species/1545
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wykazuje bardzo szeroki zakres tolerancji od 0 do około 70%, a lokalnie nawet do 90%. Obuwik pospolity 

chroniony jest w ramach Konwencji Berneńskiej i Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce objęty jest ścisłą 

ochroną gatunkową.” 

4.6.5 Korytarze ekologiczne wskazane w projekcie POS dla gminy Łazy 

Na terenie Gminy Łazy znajdują się następujące korytarze ekologiczne: 

 międzynarodowy korytarz spójności obszarów chronionych „Górna Warta”, 

 dla migracji ssaków kopytnych – korytarz „K/LS-LO/LZ”, obszar węzłowy „Lasy siewierskie” oraz 

ich fragmenty newralgiczne, 

 dla migracji ssaków drapieżnych – korytarze „D/LL-E” i „D/JURA-N” oraz och fragmenty 

newralgiczne, 

 regionalny dla ptaków – „Lasy Lublinieckie – Jura Krakowsko-Częstochowska”. 

4.6.6 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd 

Poniżej wymienione zostały cele ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”
21

 znajdującego się 

w pobliżu złoża Zawiercie III: 

1. zachowanie zróżnicowanej, charakterystycznej rzeźby terenu Parku oraz procesów 

warunkujących jej istnienie; 

2. zachowanie szaty roślinnej;  

3. zachowanie specyficznego układu przestrzennego zbiorowisk nieleśnych i leśnych;  

4. zachowanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych; 

5. zachowanie różnorodności genetycznej i gatunkowej flory i fauny, szczególnie gatunków 

endemicznych i reliktowych; 

6. zachowanie funkcji Parku jako korytarza ekologicznego umożliwiającego migrację gatunków;  

7. zachowanie walorów krajobrazowych, a zwłaszcza powiązań fizjonomii krajobrazu z układami 

przyrodniczo - kulturowymi, charakterystycznymi dla Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej; 

8. zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego, w szczególności stanowisk archeologicznych 

oraz zabytków architektury drewnianej i murowanej.”
22

 

4.7 Zabytki i dobra kultury 

Na podstawie mapy z zabytków wpisanych do rejestru zabytków (WMS geoportal.nid.pl), na obszarze 

złoża ZAWIERCIE III nie występują zabytki i dobra kultury, a w buforze 6 km od granic złoża jest 

zlokalizowanych 13 takich obiektów/ zespołów obiektów wpisanych do rejestru zabytków (Rysunek 20). 

Najbliżej, bo około 500 m na północ od granic złoża, zlokalizowany jest zespół willowy w Zawierciu 

o numerze rejestru A/1494/92 oraz układ urbanistyczny osiedla robotniczego w Zawierciu (około 1000 m 

na północ od granic złoża)o numerze rejestru A/1428/91. 

                                                                 
21

 Powierzchnia Parku obejmuje ponad 600 km2 a jego otuliny ponad 400 km2 
22 Plan ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” przyjęty Uchwałą nr IV/48/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 
2014 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z NID23 

Rysunek 20 Obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków w promieniu 6 kilometrów od 
złoża Zawiercie III. 

5 Analiza potencjalnych oddziaływań (negatywnych i pozytywnych) 
planowanej budowy kopalni w okolicach Zawiercia 

5.1 Źródła informacji 

W wielu krajach świata kopalnie cynku i ołowiu znajdują się na listach przedsiębiorstw szczególnie 

uciążliwych dla środowiska. Informacje o funkcjonowaniu tych kopalń są publikowane 

w ogólnodostępnych zasobach. Listę wybranych przykładowych kopalń z całego świata zawarto 

w załączniku nr 1. Przy niektórych z nich wskazano przykładowe linki do informacji dostępnych 

publicznie. Omawiają one istniejące problemy środowiskowe związane z funkcjonowaniem kopalń i 

pozostawione przez te kopalnie do dnia dzisiejszego.  

Najwięcej informacji o oddziaływaniu kopalń cynku i ołowiu na środowisko i skutkach tej działalności 

pozyskano dzięki analizie dwóch głównych regionów wydobycia tych metali tj. obszaru nazywanego Tri 

State w USA (np. lokalizacje Cherokee County, Orongo-Duenweg Mining Belt, Tar Creek) w rejonie 

stanów Kansas, Missouri i Oklahoma, a także wszystkich badań jakie prowadzono na terenie Górnego 

Śląska. 

                                                                 
23 NID – Narodowy Instytut Dziedzictwa 
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Pierwszy z tych obszarów o powierzchni ok 1800 km
2
 jest miejscem składowania przynajmniej 100 mln 

m
3
 odpadów na obszarze co najmniej 13.000 hektarów. Wydobycie rud zakończono w tym rejonie 

w latach 60-tych XX wieku. 

Drugi z tych obszarów (Górny Śląsk oraz rejon Bukowno-Bolesław) był miejscem intensywnej 

eksploatacji od XIX wieku. Eksploatacja ta jest nadal kontynuowana. 

5.2 Wpływ działalności górniczej na powierzchnię terenu 

W rejonie Zawiercia występuje wyjątkowo skomplikowana budowa tektoniczna, w tym przebiega 

głęboki rozłam skorupy ziemskiej (strefa uskokowa Kraków – Lubliniec) o szerokości ok. 500 m i stałej 

aktywności, oddzielająca dwie jednostki tektoniczne (blok małopolski i blok śląski). Powoduje to 

wyjątkową wrażliwość omawianego rejonu na wpływy antropogeniczne, które mogą zaburzyć 

równowagę tam panującą. 

W południowej części miasta występują wychodnie skał dewonu, które swoje występowanie na 

powierzchni zawdzięczają istnieniu w tym miejscu struktury zrębowej. Oznacza to, że blok skalny, 

którego są częścią, jest w sensie tektonicznym wyniesiony względem sąsiadujących. W efekcie starsze 

skały na powierzchni sąsiadują z młodszymi skałami. Osady dewonu i triasu wykształcone są w postaci 

skał węglanowych silnie spękanych, w których powszechne są także zjawiska krasowe powodujące 

występowanie dużych pustek i kawern. Układ taki generuje ryzyko powstawania w wyniku eksploatacji 

podziemnej niekorzystnych procesów geologicznych, które mogą zagrażać stabilności obiektów 

budowlanych na powierzchni. 

Opisana powyżej budowa geologiczna i występująca na obszarze złoża rud cynku i ołowiu tektonika 

blokowa powoduje, że górotwór jest bardzo wrażliwy i podatny na zmiany naprężeń wywołanych 

eksploatacją podziemną. W trakcie prac udostepniających i eksploatacji należy spodziewać się 

wszystkich niekorzystnych zjawisk górniczych jak zawały, tąpnięcia, szkody górnicze na powierzchni, itp.  

Terenem górniczym według definicji zawartej w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne 

i górnicze jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu 

górniczego. Jak pokazują przykłady pobliskich zakładów górniczych, zasięg tych oddziaływań może być 

znacznie szerszy niż powierzchnia obszaru, na którym prowadzone jest wydobycie. 

Jednym z takich oddziaływań jest osiadanie terenu. Zjawisko osiadania w przypadku prowadzenia 

działalności górniczej może mieć różne przyczyny. Może być ono bezpośrednio związane z wydobyciem 

i tworzeniem się przestrzeni poniżej powierzchni terenu, ale także z odwodnieniem kopalni. 

W przypadku złoża Zawiercie III (raport techniczny przygotowany przez firmę SRK consulting) wiadomo, 

że wydobycie ma być prowadzone metodą komorowo- filarową z wykorzystaniem podsadzki 

hydraulicznej z gruboziarnistego piasku. Głębokość zalegania złoża wynosi od 60 do 287,5 m ppt, 

a miąższość pokładów od <1 do około 10m. Średnia miąższość wynosi 4m. 

 „Minimalna wysokość eksploatacji, przyjęta przez WOTE, wynosi 2m, co wynika z wysokości roboczej 

niskoprofilowych urządzeń wydobywczych. Zgodnie z aktualnym modelem złoża, spodziewana średnia 

wysokość wyrobisk wyniesie od 3,5 do 5m, choć w pewnych obszarach wysokość komór może sięgać do 

10m.” 

Przy takich warunkach zastosowanie filarów odpowiedniej wielkości oraz podsadzki piaszczystej pozwala 

znacznie zredukować wielkość osiadania wynikającego bezpośrednio z eksploatacji. Raport techniczny 

(SRK Consulting 2014) podaje, że w przypadku omawianego złoża osiadania nie powinny przekroczyć 10 

cm.  

Większy problem może jednak stanowić osiadanie terenu związane z odwodnieniem obszaru kopalni 

oraz powstałym lejem depresji. W związku z bardzo urozmaiconą litologią skał nadkładu, wymiar takiego 

osiadania jest trudny do oszacowania. Zagrożenie mogą stanowić silnie spękane, skrasowiałe, 
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kawerniste skały węglanowe, gdzie porowatość dochodzi nawet do 30%. Osuszone pustki skalne, mogą 

stworzyć przestrzeń dla osypywania się/zapadania skał nadkładu, co w efekcie może spowodować 

znaczną deformację terenu, nie tylko ponad złożem, ale także w jego sąsiedztwie. Ponadto w wyniku 

osuszenia, swoją objętość zmniejszyć mogą skały zbudowane z pęczniejących minerałów ilastych.  

Ze względu na możliwość pojawienia się w efekcie eksploatacji złóż cynku i ołowiu szkód górniczych, 

istnieje potencjalna możliwość niekorzystnych zmian parametrów technicznych podłoża. Takie zmiany 

mogą wpłynąć na istniejące obiekty, a w skrajnych przypadkach np. osiadania zapadowego w rejonach 

form krasowych, mogą wystąpić poważne uszkodzenia obiektów. 

Pozostałe rodzaje szkód górniczych są bezpośrednio związane ze zmianą stosunków wodnych, na 

terenach górniczych. Tego typu oddziaływania zostały omówione w rozdziałach dotyczących 

hydrogeologii, hydrologii oraz środowiska przyrodniczego. 

W dostępnych dokumentacjach wskazano na wysokie zagrożenie wodne przyszłych wyrobisk w postaci 

wdzierania się wód, itp. Stopnień przewidywanych zagrożeń i wysokie koszty związanych z tym 

zabezpieczeń w obrębie samej kopalni oraz ryzyko dla pracowników i sprzętu, a także przewidywane 

koszty odszkodowań za szkody górnicze, spowodowało odstąpienie od budowy kopalni w okresie PRL-u. 

W rejonie Zawiercia występuje stwierdzone badaniami geologicznymi okruszcowanie kompleksami 

minerałów metali pochodzące z różnych okresów i związane głównie ze skałami węglanowymi różnych 

okresów geologicznych (dewon, karbon, trias, jura). Minerały metali i innych pierwiastków 

towarzyszących należą do różnych typów związków chemicznych (siarczki, siarczany, tlenki, itp.), 

z których część posiada dużą mobilność i stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi w przypadku 

pojawienia się w wodach podziemnych wykorzystywanych do celów pitnych. Istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że eksploatacja rud metali spowoduje daleko idące zmiany chemiczne 

w górotworze, w efekcie powodując zwiększenie mobilności różnych pierwiastków o charakterze 

toksycznym. Zarówno wydobywana w kopalni ruda metali poddawana procesom wzbogacania na 

powierzchni jak i wody podziemne w omawianym rejonie będą zawierać pewne ilości rozpoznanych 

w badaniach geologicznych metali i innych pierwiastków towarzyszących, co stwarza ryzyko dla 

środowiska i zdrowia ludzi. 

5.3 Wpływ procesu przeróbki rudy na środowisko 

Proces przeróbki rudy cynkowo-ołowianej należy do grupy procesów technologicznych, z których 

możliwa jest znacząca emisja zanieczyszczeń do powietrza i do wód a także nagromadzenie znaczących 

ilości odpadów. Informacje na temat tego procesu przygotowano na podstawie szeregu dokumentów 

polskich i zagranicznych.
242526

. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska opublikowała ponad 120 

stronicowy dokument dotyczący zagrożeń związanych z przeróbką rud cynku i ołowiu, który też został 

wykorzystany w tym rozdziale.
27

 

5.3.1 Proces rozdrabniania rud i pylenie 

Wydajność procesu flotacji, a tym samym odzysku minerałów siarczkowych z rudy, zależy przede 

wszystkim od ich rozdrobnienia w czasie mielenia. Ze względów technologicznych rudę rozdrabnia się do 

bardzo małych rozmiarów. Dla przykładu w KGHM, rudy z mineralizacją siarczkową w dolomicie 

smugowanym są rozdrabniane do momentu, aż około 70 % rudy jest rozdrobnione do rozmiarów 

mniejszych niż 0,044 mm czyli 44 mikronów. Dąży się jednak do tego aby rozmiary flotowanych ziarn 

obniżyć do np. 20 mikronów. 

                                                                 
24 Mining reagents, product information sheet, Orica, https://www.orica.com   
25 Mgr inż. Aleksandra Potulska, Wpływ drobnego mielenia na flotację krajowych rud miedzi, praca doktorska 2008 
26 Otavian Martins Silvia Rodrigues i inni w Minerals Engineering, 40 (2013) 12-15 
27 http://www3.epa.gov/epawaste/nonhaz/industrial/special/mining/techdocs/leadzinc.pdf  

https://www.orica.com/
http://www3.epa.gov/epawaste/nonhaz/industrial/special/mining/techdocs/leadzinc.pdf
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Liczne dane i publikacje pokazują, że zbyt drobne zmielenie powoduje utratę kontroli technologicznej 

nad najbardziej zmielonymi frakcjami co oznacza, że nie przechodzą one do koncentratu w czasie flotacji 

ale pozostają w szlamach i osadach. 

Mielenie jest najbardziej kosztownym elementem w procesie przygotowania koncentratu (nawet do 50 

% technicznych kosztów przeróbki rudy). 

Podczas mielenia jest zawsze kilka etapów selekcji frakcji, zazwyczaj z użyciem hydrocyklonów. Z tego 

powodu instalacje do mielenia rud, są znaczącym emitorem do powietrza pyłu o rozmiarach poniżej 100 

mikronów w tym znacznych ilości pyłów o rozmiarach poniżej 10 mikronów. 

Liczne badania pokazują, że podczas procesu mielenia ziarna mineralne rozpadają się wzdłuż płaszczyzn 

łupliwości. A zatem mielenie z reguły prowadzi do stworzenia także odpadowej frakcji wychodzącej poza 

granice stosowalności metody wzbogacania (ta odpadowa frakcja nie wejdzie w skład koncentratu 

danego metalu) 

Według raportu przygotowanego przez firmę SRK ruda z kopalni na złożu Zawiercie III, będzie mielona 

tak, aby przynajmniej 80 % masy było zmielone do rozmiarów mniejszych niż 90 mikronów. 

Jednocześnie ujawnione dane wskazują, że około 8 % rudy (w przeliczeniu na cynk) pozostanie 

w szlamach i osadach poflotacyjnych. Powyższe dane wskazują na to, że w tych osadach pozostanie nie 

tylko około 8 % wagowo całej rudy ale także znaczna część materiału skalnego, który też będzie 

rozdrobniony do rozmiarów mniejszych niż ok 30 mikronów (będzie to około 10 % z całej ilości około 

2 mln ton). Pozostała ilość (prawdopodobnie około 70 %) wydobytego materiału skalnego pozostanie 

w formie frakcji 30 – 90 mikronów, a około 20 % materiału skalnego pozostanie w postaci frakcji 

o rozmiarze ponad 90 mikronów. Są to oczywiście dane szacunkowe, dokładne dane inwestor powinien 

ujawnić we wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Pył ten będzie (nawet przy najlepszej szczelności urządzeń w zakładzie przeróbczym) emitowany do 

atmosfery. Planowana lokalizacja zakładu przeróbczego nie została wprost ujawniona w publicznych 

dokumentach jednakże w dokumencie firmy SRK jest pokazany rysunek, na którym widać jego lokalizację 

w kierunku na południowy wschód od Zawiercia – prawdopodobnie na terenie gminy Ogrodzieniec. 
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Źródło: Dokument opublikowany dla celów giełdowych przez potencjalnego inwestora w kopalnię na złożu 

Zawiercie III 

Rysunek 21 Wstępne rozmieszczenie elementów kopalni 

Według dostępnych materiałów, zakład przeróbczy zlokalizowany może zostać w kierunku południowym 

od miasta Zawiercie. Oznacza to, że przy często występujących wiatrach południowych (ok 30 % wiatrów 

w tym rejonie Polski) w razie jakiegokolwiek wysuszenia odpadów będzie emitowany do powietrza pył 

o wielkości od kilku do kilkudziesięciu mikronów. Podwyższy to stężenie pyłu PM10 w atmosferze 

a następnie mogą pojawić się problemy z urządzeniami wrażliwymi na drobny pył oraz problemy 

zdrowotne u mieszkańców i pracowników zatrudnionych w tym rejonie. 

Wdychanie nawet niewielkich ilości bardzo drobnego pyłu pochodzącego z zakładu przeróbczego 

podnosi ryzyko zachorowania na choroby płuc. Co gorsza może wystąpić tzw. efekt skumulowany, czyli 

emisja pyłu z nowego zakładu może pogarszać sytuację zdrowotną ludzi, którzy już wcześniej byli 

narażeni na oddziaływanie pyłu we wdychanym powietrzu np. podczas pracy w innej kopalni lub pracy 

w zakładzie gdzie były emisje do powietrza. Sytuacja taka jest też bardzo niekorzystna dla osób, które 

w przeszłości przechodziły choroby układu oddechowego, lub mają do nich wrodzone predyspozycje.  

Ograniczanie emisji najmniejszych pyłów czyli PM10, PM 2,5 jest polityką unijną, a także jest zaleceniem 

powtarzanym w wielu publikacjach. Prowadzone rozdrobnienie skał i rudy wytworzy istotne ilości pyłów, 

które mogą dodatkowo podwyższyć stężenie PM 10, PM 2,5 w powietrzu w tym rejonie Polski. Emisja 

pyłu PM 10, PM 2,5 będzie następować zarówno z transportu rudy do zakładu przeróbczego, węzłów 

kruszenia rudy, składowiska odpadów poflotacyjnych oraz składowisk skały płonnej i odpadowej rudy, 

nie zakwalifikowanej do przerobu z powodu zanieczyszczeń lub niskiej jakości. 
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5.3.2 Proces flotacji 

Flotacja jest skomplikowanym wielostopniowym procesem oddzielania rudy (w tym przypadku rudy 

cynku i ołowiu) z wydobytej i zmielonej masy skalnej. Stosowane są w tym procesie liczne dodatki dla 

zmiany zachowania się mikroskopijnych cząsteczek rudy i jej zanieczyszczeń. Celem procesu jest 

uzyskanie jak najczystszego koncentratu tzn. pozostawienie maksymalnej ilości zanieczyszczeń 

w odpadach poflotacyjnych. 

W komorze flotacji pewna frakcja ziaren przechodzi z zawiesiny do produktu pianowego. Nowoczesne 

procesy flotacji charakteryzują się tym, że stosowane są w nich dodatki chemiczne do wody czyli 

surfaktanty tj. zbieracze, spieniacze (ang: frothers). Jest wśród nich cała gama związków np.: 

 DTAB (dodecyltrimethylammonium bromide), theramine Flotigam EDA, Tomamine Q-14-2 PG 

(AQ142) i inne związki zbierające koncentrat, 

 Ksantogeniany np. ksantogenian etylu (SEX , CH3CH2OCS2Na, ) czy ksantogenian izopropylu 

(SIPX), 

 MIBC (methylisobutyl carbinol) – popularny spieniacz, 

 Poliglikole – też pełniące rolę spieniaczy, 

 Ksylenol (dwumetylofenol) – też używany jako spieniacz, 

 Olej sosnowy (z destylacji z parą wodną igieł sosnowych), 

 Związki typu dwutiokarbaminiany i tiofosforany służące do aglomeracji koncentratu 

i zwiększenia szybkości jego tworzenia. 

 Inne związki, które stanowią tajemnicę danego przedsiębiorcy. 

Te tzw. odczynniki flotacyjne służą nie tylko do zmiany napięcia powierzchniowego wody używanej do 

flotacji, ale także mają złożone zadania odpowiedniego wpływania na proces flotacji - mają m.in. za 

zadanie różnicowanie zachowania się różnych rodzajów minerałów podczas kolejnych etapów procesu 

technologicznego. Ilości tych dodatków nie są duże w proporcji (zwykle są rzędu 100 g na tonę materiału 

poddawanego flotacji) ale w całości pozostają w odciekach z procesu. Przy przerobie np. 2 mln ton rudy 

może to oznaczać użycie ww. substancji w ilościach np. 200 ton rocznie jednej substancji a to już są ilości 

mogące istotnie wpłynąć np. na jakość wód podziemnych. 

Istotny jest także fakt, iż niektóre z tych związków mają działanie podobne jak herbicydy
28

 czy 

fungicydy
29

 i pierwotnie niektóre z nich były w latach 40-tych XX wieku używane w takim celu. Niektóre 

z nich (poliglikole) są prawie całkowicie niewrażliwe na bakterie co oznacza, że pozostają w wodzie 

poddanej oczyszczaniu w biologicznej oczyszczalni ścieków. 

Skład używanych związków chemicznych często się zmienia gdyż, w każdym roku dla przemysłu 

wydobywczego oferowane są nowe substancje, niekoniecznie o takim samym oddziaływaniu na 

środowisko. Tabela ze związkami używanymi 30 - 40 lat temu w USA pokazuje, iż części obecnie 

stosowanych reagentów wtedy jeszcze nie używano: 

  

                                                                 
28 herbicydy - rodzaj pestycydów służacych do zwalczania chwastów 
29 fungicydy - związki chemiczne do zwalczania grzybów w uprawach, zwykle są to związki siarki i miedzi 
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Tabela 5 Substancje stosowane w procesach flotacji 

Typ odczynnika Flotacja Ołowiu Flotacja Cynku 

 różne ksantaniany 

Aerophine (sodium-diisobutyl 

dithiophosphinate) 

różne ksantaniany 

Spieniacze MIBC - metylo isobutylo karbinol 

oleje sosnowe 

MIBC - metlyo isobutylo karbinol 

oleje sosnowe 

Aktywatory siarczki zasadowe, fosforany siarczan miedzi 

Depresory cyjanki sodu lub wapnia dwuchromiany, 

siarczan cynku,  

dwutlenek siarki, wodorosiarczek sodu, 

siarczan cynku, cyjanek sodu 

 

Docelowo odcieki ze składowisk osadów poflotacyjnych będą trafiać do środowiska, a nie jest jasne jakie 

skutki może wywołać obecność tych substancji w wodach. Niektóre z tych substancji są bardzo trudne 

do usunięcia z wody gdyż nie ulegają rozkładowi nawet na oczyszczalni biologicznej ścieków. 

Szczególnie groźny dla środowiska jest cyjanek sodu, który jest często używany w procesie flotacji rud 

cynkowo-ołowiowych. Cyjanek jest stosowany w procesie wstępnego rozdzielenia galeny (siarczku 

ołowiu) w pierwszej flotacji, a następnie w drugim etapie flotacji do wydzielenia siarczku cynku. Użycie 

cyjanku sodu (trucizny) na terenie Inwestora może być przyczyną dalszych zagrożeń dla środowiska 

związanych m.in z jego dowozem, przechowywaniem czy obrotem. W chwili obecnej nie wiadomo czy 

cyjanek sodu będzie stosowany przez inwestora. 

Można oczekiwać, iż w rzeczywistości w zakładzie przeróbczym może być używana dłuższa lista 

substancji ze względu na to, że część rudy może mieć charakter polimetaliczny, a więc wymaga bardziej 

skomplikowanych procesów mielenia i flotacji ale także większej ilości zróżnicowanych dodatków do 

flotacji. Istotne jest, że niekiedy w takich zakładach jest stosowany dwuchromian sodu. W szczególnych 

warunkach polskich jest to duże zagrożenie dla wód pitnych regionu ze względu na możliwe 

zanieczyszczenie związkami chromu (które tu nie występują naturalnie). 

Podczas procesów mielenia i flotacji rudy, nie jest w pełni znany los minerałów (zanieczyszczeń rudy) 

kadmu, srebra, ale także arsenu, talu i szeregu innych pierwiastków. Nie jest tak, że wszystkie te 

minerały przejdą do koncentratu i wyjadą poza bramę zakładu. W rzeczywistości znaczne ilości tych 

zanieczyszczeń ulegną odrzuceniu wraz z ze skałą płoną lub z osadami z flotacji lub innymi odpadami 

wydobywczymi. 

Toksyczność i zagrożenie ze strony arsenu i talu jest wielokrotnie większe niż zagrożenie związane 

z ołowiem czy cynkiem. Zagrożenie ze strony germanu i galu (też występujących w złożu Zawiercie III) 

jest trudne do oceny ze względu na niewielką ilość danych o tych metalach i ich zachowaniu 

w środowisku. 

5.3.3 Wytwarzanie i składowanie odpadów 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że istnieje wiele złóż na świecie gdzie zawartość łączna cynku i ołowiu jest 

wyższa niż w złożu Zawiercie III. Zatem podczas przeróbki rudy z takich złóż należy na tonę produkcji 

(cynku czy ołowiu) wyprodukować znacznie mniej odpadów poflotacyjnych). Zatem w porównaniu do 

nich obiekt na złożu Zawiercie III będzie w przeliczeniu na tonę produktu (cynku czy ołowiu) powodował 

powstanie większych nagromadzeń odpadów. 

Zagadnieniem mającym istotne znaczenie jest to w jaki sposób władze określą wymagania wobec tego 

składowiska odpadów poflotacyjnych oraz jaka będzie szczegółowość analiz substancji deponowanych 
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na tym obiekcie. Szczegółowe rozwiązania projektu budowlanego tego składowiska i konkretne zasady 

jego monitoringu mogą być różne i od nich zależeć może oddziaływanie tego obiektu na środowisko. 

Analiza składu rudy oraz analiza dokumentów i informacji o podobnych kopalniach na całym świecie 

wskazuje na to, że na składowisku odpadów poflotacyjnych znajdować się będzie istotna ilość substancji 

niebezpiecznych. W tej sytuacji nasuwa się wiele pytań:
30

 

 Przez ile lat po wyłączeniu kopalni będzie sprawowany nadzór nad tym obiektem i badany skład 

odcieków z niego wypływających oraz czy i jak będą one neutralizowane oraz doprowadzane do 

stanu zgodnego z obowiązującymi w przyszłości przepisami? 

 Jeśli w przyszłości wejdą na terenie Polski normy na wodę pitną też w zakresie talu, germanu 

i galu to czy na pewno obiekt oraz cała kopalnia nie będzie powodować przekroczeń zawartości 

tych metali w wodzie dla całego regionu? 

 Przez ile lat po wyłączeniu kopalni będzie opłacany podatek od nieruchomości z tytułu istnienia 

obiektu zawierającego w sobie metale ciężkie i inne substancje szkodliwe dla środowiska? 

 Jakie będzie docelowe przeznaczenie terenu po takim obiekcie i czy kiedykolwiek tego typu 

teren będzie nadawał się do jakiejkolwiek działalności przynoszącej podatki (lub użytecznej) dla 

społeczności lokalnej? 

 Czy będzie istniał bezpieczny sposób gromadzenia środków na przyszłe (trwające 

dziesięciolecia) nadzorowanie, zabezpieczanie i utylizowanie wód odciekających z takiego 

składowiska odpadów niebezpiecznych ? Czy system gromadzenia tych środków będzie na tyle 

wiarygodny aby dać gwarancje, że te środki nie zostaną przeznaczone na inne cele przez osoby, 

władze czy polityków nadzorujących ten obiekt? 

 Czy obiekt składowania odpadów będzie wykonany na tyle stabilnie geotechnicznie, że przez 

dziesiątki lat nie nastąpi uszkodzenie jego ścian lub inne zmiany powodujące, że w części 

podziemnej lub na obwałowaniu powstanie niekontrolowana nieszczelność. 

 W jaki sposób składowiska będą likwidowane? Jakie środki na likwidację będą potrzebne 

z powodu przepisów, które wejdą w życie w przyszłości za 15 - 30 lat? 

 Czy nie istnieje ryzyko, że takie miejsce składowania odpadów będzie potem (po zakończeniu 

działania kopalni) używane jako składowisko podobnych odpadów niebezpiecznych poprzez 

jego powiększanie czy podwyższanie. W wielu lokalizacjach (nie tylko w Polsce) społeczności 

lokalne przekonały się, że jak już raz powstanie składowisko zawierające jakieś odpady to często 

potem jest dalej używane na odpady podobne lub prawie identyczne z np. z powiększanej 

produkcji danego zakładu lub zakładów podobnych? 

Na te podstawowe pytania w ramach projektu Olza nie przedstawiono dotąd jednoznacznej odpowiedzi. 

Na terenie Polski są dziesiątki miejsc gdzie wskutek dziesięcioleci lub setek lat działalności wydobywczej 

pozostały (pod ziemią lub nad ziemią) różnego rodzaju odpady z przemysłu wydobywczego czy 

podobnych uciążliwych dla środowiska rodzajów działalności.  

Wg prezentacji IMN z 2011 roku
31

 w wyniku wieloletniej działalności zakładów wzbogacania 

nagromadzonych zostało w formie składowisk powierzchniowych blisko 100 mln. ton odpadów 

poflotacyjnych po wzbogacaniu rud Zn-Pb. Składowiska te zlokalizowane są w trzech rejonach  

bytomskim (118 ha), bolesławsko-olkuskim (100 ha) i chrzanowskim (64 ha) – co w sumie daje 282ha. 

                                                                 
30

 Rekomendujemy, aby te pytania były podstawowym tematem do dyskusji z inwestorem. 
31

 Zbigniew Śmieszek i inni, Prezentacja datowana październik 2010 
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Odpady te powodują stale zanieczyszczenie wód podziemnych i wód płynących. Ich szkodliwość dla 

środowiska zależy od wielu czynników w tym kwestii tego na ile skutecznie dane władze w momencie 

budowy kopalni zmusiły inwestora do odpowiedniego zaplanowania miejsc składowania. 

W wyniku selekcji podczas wydobycia będzie odrzucana ruda zawierająca mniej niż 2 % cynku (są to 

założenia techniczne, które mogą ulec zmianie). Jednak w innym miejscu raportu SRK wspomina się 

nawet, iż odrzucana będzie ruda o zawartości cynku poniżej 3,1 % (może to zależeć od aktualnych cen 

koncentratu cynku na świecie). Oznacza to, iż będzie wydobyta na powierzchnię i zgromadzona duża 

ilość (tysiące ton) nie tylko skał ale też odpadowej niskojakościowej rudy – nie da się bowiem pod ziemią 

rozdzielić „lepszej” i „gorszej” rudy. Ta właśnie niskojakościowa ruda (wydobyta ale nie przerobiona ze 

względu na niską jakość) będzie ulegać pod wpływem procesów wietrzenia i działania tlenu 

stopniowemu rozkładowi przez dziesiątki czy setki lat. 

Z tego typu obszarów składowania starych rud są stałe emisje, głównie do wód podziemnych. Emisje te 

występują gdyż rudy siarczkowe i rudy tlenkowe są stopniowo rozkładane kwasami z powietrza a zatem 

stopniowo tworzą w momencie wystawienia na działanie warunków atmosferycznych rozpuszczalne 

jony migrujące do wód. 

Zagrożeniem dla jakości wód podziemnych będzie nie tylko sam cynk i ołów ale też srebro i inne metale 

znajdujące się w niewielkich ilościach w rudzie. W prezentacji dla giełdy w Toronto podano, że np. 

w koncentracie ołowiu będzie także pewna zawartość antymonu (0,09 %), cyny (0,02 %), srebra (53 

gramy na tonę) a nawet złota 0,04 grama na tonę koncentratu). W koncentracie cynku można się 

spodziewać do 0,55 % zawartości kadmu i do 0,78 % zawartości manganu. 

Oznacza to, iż w odpadach z flotacji oraz w odpadach skały płonnej będą także te metale. 

Prawdopodobnie ich zawartość w odpadach będzie znacznie wyższa niż w rudzie (celem flotacji jest 

właśnie odrzucenie innych metali w procesie obróbki rudy). Zatem zagrożenia środowiskowe będą 

znaczące i dotyczyć będą znacznej ilości metali. Działanie biologiczne i szkodliwość arsenu i talu jest 

wielokrotnie wyższa niż szkodliwość cynku. Ponadto współwystępowanie srebra też nie jest obojętne dla 

zdrowia. 

W pracy doktorskiej p. Bernadety Rajchel z 2008 roku
32

 zauważono szereg kwestii mających duże 

znaczenie dla oceny zagrożeń związanych z projektem na złożu Zawiercie III: 

„Stwierdzono obecność oksysiarczków jako nowej grupy minerałów. Oksysiarczki to związki o wiele 

bardziej złożone od bardzo dobrze rozpoznanego sfalerytu, markasytu, pirytu czy galeny. To związki 

zbudowane z żelaza, tlenu, siarki o pośrednich i mieszanych wartościowościach oraz szeregu 

pierwiastków występujących w mniejszych ilościach. W przypadku górnośląskich złóż rud Zn-Pb 

pierwiastkami tymi są ołów, arsen i tal. Wartościowość siarki w oksysiarczkach wynosi od -1 do +4. 

Minerały te, ze względu na własności hydrofilne , będą łatwo rozpuszczać się w wodach kopalnianych, 

a także w medium flotacyjnym powodując bardzo szybki wzrost zanieczyszczeń.” 

Emisja do powietrza będzie powstawać także z wysychającej warstwy składowiska odpadów 

poflotacyjnych. Według raportu technicznego firmy SRK planowana jest budowa składowiska odpadów 

o pojemności 11,6 miliona m
3
 odpadów. Przy tak dużej objętości lub większej (po przedłużeniu działania 

kopalni) tego typu obiekt jest znaczącą uciążliwością dla regionu. Ponadto w sposób zupełny 

i nieodwracalny będzie on zagrożeniem dla otoczenia w razie np. uszkodzenia wałów czy deszczy 

nawalnych. Nie jest jasne kto i za jakie pieniądze będzie go nadzorował i pilnował przez setki lat. 

W przemyśle cynku i ołowiu nie ma technicznych możliwości aby odpady poflotacyjne wtłaczać 

z powrotem do kopalni. Ze względu na zawartość metali (w tym metali ciężkich) nie ma także żadnej 

                                                                 
32 Bernadeta Rajchel Geochemia Tl, As, Cd Pb w rudach oraz odpadach hutniczych Zn-Pb Górnego śląska, Promotor prof. dr hab. Inż. Henryk 
Kucha, AGH, Kraków 2008.; 
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możliwości użycia tych rozdrobnionych skał i odpadów do produkcji materiałów budowlanych ani jako 

materiału drogowego. 

Zaprojektowana wielkość składowiska jest wyłącznie na krótki okres działania kopalni a w rzeczywistości 

jeśli koncesja będzie ewentualnie wydłużona np. na 30 lat to w świetle przepisów polskiego prawa 

kopalnia będzie mogła przymusowo pozyskać dodatkowe tereny na budowę większego składowiska (jest 

to bowiem obiekt zakładu górniczego niezbędny do jej działalności) lub po prostu zakupi dodatkowo 

tereny od właścicieli. Zatem rozbudowa takiego składowiska będzie postępować latami. 

Samo składowisko odpadów poflotacyjnych zawiera w sobie ciągle istotne ilości cynku, ołowiu oraz 

szeregu innych metali w tym kadmu. Poniżej skład tych odpadów w największej w Europie kopalni cynku 

i ołowiu w Irlandii:
33

 

 

To co ważne odpady te zawierają w sobie do 3 ppm ołowiu (czyli bardzo mało), ale też zawierają arsen, 

nikiel, kadm, tal, chrom (do 310 ppm) i inne metale w ilościach istotnych ze względu na możliwe 

oddziaływanie na środowisko. Warto zauważyć, że zawartość toksycznego arsenu sięga w niektórych 

frakcjach odpadów nawet 600 mg/kg a toksycznego talu do 43 mg/kg. Te zgromadzone odpady 

poflotacyjne są bardzo rozdrobnione co ułatwia wymywanie tych zanieczyszczeń. 

W kolejnej tabeli pokazano skład odpadów poflotacyjnych z dużej, pracującej od lat kopalni cynku 

w Szwecji (zincgruvan)
34

: 

Tabela 6 Skład odpadów poflotacyjnych z kopalni Zinkgruvan w Szwecji. 

Minerał % wagowy 

SiO2 62,4 

TiO2 0,3 

Al2O3 11,8 

Fe2O3 0,6 

FeO 2,9 

MnO 0,7 

MgO 2,2 

CaO 7,0 

BaO 0,01 

Na2O 0,6 

K2O 4,9 

                                                                 
33 Quille M.E , O’Kelly B.C. Geotechnical properties of zinc / lead mine tailings from Tara Mines, Ireland (2010) 
34 Final BREF “Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities”, 2009) 
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H2O 0,1 

CO2 2,1 

B2O3 0,1 

FeS 0,5 

ZnS 0,2 

PbS 0,1 

Inne minerały 3,3 

Suma 100 

Źródło: Draft BREF wersja 2002 

Skład odpadów poflotacyjnych jest ważny, gdyż celem procesu flotacji jest pozostawienie w nich 

możliwe jak najwięcej wszystkich innych pierwiastków metalicznych innych niż cynk i ołów. Jak widać z 

tabeli w tych odpadach pozostają także siarczki. Jest to szczególnie niekorzystne gdyż oznacza, iż przez 

dziesięciolecia będą one stopniowo utleniane do kwasu siarkowego i powoli wypłukiwać będą się do 

dolnych warstw składowiska unosząc ze sobą te pozostałe pierwiastki metaliczne. 

Kolejnym mało zauważanym zagadnieniem jest możliwa obecność w tych odpadach krzemionki o dużym 

stopniu rozdrobnienia. W dolomitach kruszczonośnych oprócz samego wapienia i rudy znajdują się też 

pewne ilości krzemionki, która dostała się tam (do rejonu rudy) poprzez uskoki i pęknięcia skał (migracja 

z woda, sufozja itp.). Ta krzemionka podlega oddzieleniu w procesie flotacji ale najpierw ulega zmieleniu 

do ww. mikronowych rozmiarów. Obecność krzemionki ma znaczenie w ocenie zagrożenia zdrowotnego 

gdyż może ona (uszkadzając pęcherzyki płucne) sprzyjać szybkości absorpcji metali do organizmu ludzi.
35

 

5.4 Wpływ na zasoby wód podziemnych 

5.4.1 Zmiany warunków hydrogeologicznych 

Prognozowanie zmian warunków hydrogeologicznych w wyniku udostępniania i eksploatacji nowej 

projektowanej kopalni cynku i ołowiu na obszarze monokliny śląsko-krakowskiej wymaga analizy 

skutków środowiskowych eksploatacji dotychczas istniejących kopalni cynku i ołowiu w tym rejonie. Pod 

względem budowy geologicznej i zaangażowania tektonicznego cała monoklina jest generalnie jednolita 

i dane pochodzące z rejonu Olkusz – Klucze są jak najbardziej reprezentatywne dla rejonu Zawiercia. 

Należy podkreślić, że pierwotne warunki hydrogeologiczne występujące na obszarze monokliny śląsko-

krakowskiej uległy daleko idącym zmianom w efekcie eksploatacji złóż cynku i ołowiu w rejonie Klucze – 

Olkusz, złóż węgla kamiennego w północno wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

(Dąbrowa Górnicza, Chrzanów) oraz intensywnej eksploatacji wód podziemnych piętra triasowego do 

celów komunalnych i przemysłowych. Zasięg wspólnie wytworzonego leja depresji o charakterze 

regionalnym obejmuje obszar sięgający do Łazów, Ogrodzieńca i Zawiercia i został przedstawiony na 

Mapie hydrogeologicznej (Załącznik nr 2) .  

Największe znaczenie dla ukształtowania się obecnie obserwowanych warunków hydrogeologicznych 

miała eksploatacja złóż cynku i ołowiu w rejonie Olkusza. Ścisłe związki hydrauliczne pomiędzy 

poziomami wodonośnymi w osadach różnych okresów oraz różnych jednostek hydrogeologicznych 

(także wytworzone sztucznie w wyniku działalności górniczej) spowodowały wytworzenie leja depresji 

o zasięgu regionalnym. Zasięg leja kopalń rejonu Olkusza w roku 2007 przedstawiono na planie: 

                                                                 
35 Więcej na ten temat jest np. na https://wokolzdrowia.wordpress.com/2012/08/12/krzemica/ 
http://archiwum.ciop.pl/zasoby/5.krzemionka.pdf  

https://wokolzdrowia.wordpress.com/2012/08/12/krzemica/
http://archiwum.ciop.pl/zasoby/5.krzemionka.pdf
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Źródło: Starostwo Powiatowe w Olkuszu Jan Książek 2009,slajd z prezentacja „Ekologiczne aspekty likwidacji kopalń 

cynku i ołowiu w powiecie olkuskim ” 

Rysunek 22 Zasięg leja depresji w rejonie Olkusza w roku 2007 

Powyższy plan dobrze obrazuje, jak szeroki jest rzeczywisty zasięg regionalnego leja depresji powstały 

w wyniku odwodnienia wyrobisk tej kopalni podziemnej do głębokości ponad 200 m ppt.  

W chwili obecnej eksploatacja złóż cynku i ołowiu w rejonie Olkusz – Klucze została już w znacznej części 

zakończona, a ostateczne zakończenie jest planowane na rok 2016 (Kopalnia Pomorzany). Nie jest to 

jednak przesądzone, gdyż w tym rejonie były prowadzone w ostatnich latach prace geologiczne dla 

poszukiwania i rozpoznawania złóż cynku i ołowiu
36

. Obszar istniejącego leja depresji jest na bieżąco 

monitorowany w ramach prac Rad regionów wodnych Górnej Wisły i Warty. Łączny obszar leja określany 

na 485 km
2
 został podzielony na część wewnętrzną o znacznej depresji i zewnętrzną o obserwowanej 

mniejszej depresji. Zasięg regionalnego leja depresji według badań na rok 2010 został przedstawiony na 

rysunku 23, pokazano na nim także lokalizację złoża Zawiercie III: 

                                                                 
36

 W związku ze staraniami o uzyskanie koncesji na złoże Klucze II oraz badaniami obszaru złoża Laski nie można wykluczać, iż działalność 

tej kopalni będzie kontynuowana jeszcze kilka lat. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ilustracji z prezentacji:” Zmiany jakości wód podziemnych i 

powierzchniowych zlewni rzeki Białej Przemszy w związku z przewidywaną likwidacją kopalń rud cynku i ołowiu 

przez zatopienie.” (Niewdana J. 2012 r.) 

(http://gliwice.rzgw.gov.pl/index.php/pl/download/categories/0_a8cac318fe4b239d2a1c41b7d39f5e49?start=

130) 

Rysunek 23 Zasięg leja depresji olkuskich kopalń cynku i ołowiu wg stanu na 2010 r. 

Przedstawione powyższej obrazy rzeczywistego zasięgu leja depresji wytworzonego przez istniejące 

kopalnie cynku i ołowiu pokazują silną rozbudowę w kierunku północnym i wschodnim. Taki zasięg leja 

utworzył się pomimo kierunkowej budowy geologicznej i intensywnej kierunkowej tektoniki blokowej 

(północny zachód – południowy wschód), co obrazuje istnienie związków hydraulicznych obejmujących 

sąsiednie jednostki hydrogeologiczne. Jest to możliwe ze względu na występowanie tektoniki blokowej 

w omawianym rejonie i uruchomienie się w trakcie odwodnienia pierwotnie nieczynnych stref drenażu, 

opartego na przebiegu uskoków prostopadłych do głównych kierunków tektonicznych. 

Planowane przez inny podmiot uruchomienie także innej kopalni rud cynku i ołowiu (kopalnia na granicy 

sołectw Klucze i Chechło) spowoduje przesunięcie granic leja depresji do granic miejscowości 

Ogrodzieniec i być może tez do południowej części złoża Zawiercie III. Zatem może powstać 

skumulowane działanie dwóch kopalń co stworzy o wiele groźniejsze skutki dla całego regionu. 

W opracowaniu SRK Consulting „Olza PEA Report”, w rozdziale 16.13 dotyczącym oceny dopływu wód 

podziemnych do kopalni przedstawiono model cyfrowy filtracji, wraz z założeniami hydrogeologicznymi i 

wynikami symulacji. Model obliczeniowy ma charakter wstępny i miał służyć do oszacowania wielkości 

charakteryzujących odwadnianie kopalni w 5 roku realizacji projektu. Autorzy opracowali model 

przyrodniczy, którego założenia zostały przyjęte na podstawie stopnia rozpoznania budowy geologicznej 

http://gliwice.rzgw.gov.pl/index.php/pl/download/categories/0_a8cac318fe4b239d2a1c41b7d39f5e49?start=130
http://gliwice.rzgw.gov.pl/index.php/pl/download/categories/0_a8cac318fe4b239d2a1c41b7d39f5e49?start=130
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w rejonie Zawiercia oraz warunków w istniejących kopalniach cynku i ołowiu (Olkusz – Klucze). Jako 

założenia przyjęto brak ciągłości warstwy izolacyjnej triasu górnego i możliwość związków 

hydraulicznych pomiędzy piętrem wodonośnym triasowym i jurajsko-czwartorzędowym. Przyjęto także 

możliwość zmiany charakteru rzek w rejonie kopalni z drenujących na infiltrujące i tym samym 

możliwość dopływu wód powierzchniowych do kopalni z wytworzeniem silnie rozbudowanego leja 

depresji. Strefy spękań tektoniczne i rozbudowy zjawisk krasowych wskazano jako strefy kontaktów 

hydraulicznych i dopływów wód z innych pięter wodonośnych. Jako bardzo istotny element do modelu 

wprowadzono główną strefę tektoniczną, przebiegająca na południowy zachód od złoża ZAWIERCIE III. 

Przyjęty do obliczeń obszar modelu, odpowiada zakładanemu obszarowi oddziaływań i obejmuje kilka 

sąsiednich jednostek hydrogeologicznych, w tym także w kierunku północnym i wschodnim. 

W obliczeniach modelowych dopływ do kopalni został oszacowany na 7.200 m
3
/h, co jest zgodne 

z warunkami obserwowanymi w kopalniach Pomorzany (max. dopływ 18.000 m
3
/h) i Olkusz (max. 

dopływ 5.040 m
3
/h). Szacowany zasięg leja depresji w 5 roku odwodnienia będzie wynosił ok. 7 km od 

granicy wyrobisk. 

Poniżej przedstawiono symulację zasięgu odwodnienia złoża ZAWIERCIE III w piętrze wodonośnym 

czwartorzędowym po 5 latach. Granice działania modelu zostały wyznaczone w oparciu o granice zlewni 

hydrologicznych. 

 
Źródło: Raport techniczny firmy SRK consulting na zlecenie Rathdowney Resources37, str 234 

Rysunek 24 Zasięg odwodnienia poziomu wodonośnego czwartorzędowego po 5 latach. 

Z uwagi na niewielkie miąższości osadów czwartorzędu, z wykonanej symulacji wynika, że zostaną te 

osady całkowicie odwodnione w rejonie złoża oraz wzdłuż strefy uskokowej. 

Poniżej przestawiono symulację zasięgu odwodnienia złoża Zawiercie III w piętrze wodonośnym 

dolomitów kruszczonośnych. 

                                                                 
37 www.sedar.com 
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Źródło: Raport techniczny firmy SRK consulting na zlecenie Rathdowney Resources38, str 234 

Rysunek 25 Zasięg odwodnienia w dolomitach kruszconośnych (5 poziom wodonośny) 

Uzyskany obraz pokazuje szeroką rozbudowę leja depresji w kompleksie skał węglanowych różnych 

okresów, w tym w kierunku wschodnim, poprzez zrąb tektoniczny zbudowany z utworów dewonu 

występujący w Zawierciu.  

Symulacje na modelu cyfrowym filtracji wykazały także wpływ odwodnienia kopalni na istniejące ujęcia 

wód podziemnych, w których oszacowano obniżenie lustra wody na 8 – 20 m. 

Rysunek 26 przedstawia lokalizację ujęć wody pitnej dla miasta Zawiercia, na tle buforu o promieniu 6 

km od granic złoża, przedstawiający minimalny szacowany promień leja depresji.  

                                                                 
38 www.sedar.com 
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Źródła: Opracowanie własne na podstawie materiałów przekazanych przez RPWiK w Zawierciu39 

Rysunek 26 Ujęcia wody pitnej dla miasta Zawiercie 

Na powyższym rysunku widać, że wszystkie ujęcia wód podziemnych dla miasta Zawiercie znajdują się 

w zasięgu leja depresji, przyjętego w minimalnym promieniu 6 km o granic złoża. Z symulacji na modelu 

cyfrowym SRK oszacowano promień leja wytworzonego po 5 latach na 7 km od granic złoża. Należy 

podkreślić, że w następnych latach odwadniania kopalni lej depresji może rozbudować się na większym 

obszarze, co potwierdza monitoring leja depresji kopalń rejonu Olkusz – Klucze. 

Autorzy modelu stwierdzili, że z uwagi na obecnie małe rozpoznanie hydrogeologiczne w rejonie, 

dopływy do kopalni wód ze stref spękań i kawern mogą być większe niż wstępnie oszacowano oraz 

w efekcie wytworzenia regionalnego leja depresji mogą nastąpić uaktywnienia istniejących źródeł 

zanieczyszczenia wód podziemnych oraz efekt skumulowany z odwadnianiem innych istniejących 

kopalń. 

Przedstawiony dla Giełdy w Torontu raport zawiera prawidłowe dane i podejście do modelu fizycznego 

budowy geologicznej i tektonicznej. Wskazane jest rzeczywiste ryzyko oddziaływań projektowanych 

odwodnień kopalni. Wersja przedstawiana publicznie w Polsce przez geologów zatrudnionych 

w projekcie pozostaje w sprzeczności z informacjami omówionymi powyżej.  

Chemizm 

Jak wynika z raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji rud 

cynku i ołowiu ze złoża Klucze I (Siemianowice Śląskie lipiec 2007r.) największym zagrożeniem będącym 

konsekwencją eksploatacji rud siarczkowych, nie są bezpośrednio zmiany hydrodynamiczne w wodach 

                                                                 
39 RPWiK – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu. 
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podziemnych, a ich hydrochemiczne skutki. Jest to związane z wymywaniem siarczanów, będących 

produktem wietrzenia minerałów siarczkowych, w warunkach odbudowy ciśnienia wody w piętrze 

triasowym. Zagadnienie zmian w chemizmie wód jakie będą następować w rejonie złoża Zawiercie III 

może być rzetelne rozpatrzone dopiero po sporządzeniu pełnej i niezależnej dokumentacji 

hydrogeologicznej oraz modelowania dla całości regionu. 

5.4.2 Wnioski z zakresu hydrogeologii na podstawie dokumentacji geologicznej złoża 
Zawiercie III oraz archiwalnej dokumentacji złoża Zawiercie I 

Głębokość zalegania złoża cynku i ołowiu ZAWIERCIE III jest zmienna i waha się od 60 m ppt DK2 

w północno-wschodniej części złoża do 287,5 ppt DK1 w części południowej.  

W dokumentacji geologicznej złoża Zawiercie III z 2014 roku (W. Retman, M. Młynarczyk, M. Grelewicz, 

M. Kosowska, M. Kosowski, K. Krzysztyński), jest umieszczona informacja, że: 

 „…Obniżenie poziomu wody do rzędnej + 210 m npm tj. o 120 – 130 m może doprowadzić do 

wytworzenia rozległego leja depresji w utworach wodonośnych piętra triasowego…” oraz że „Na 

omawianym obszarze występuje ciągła warstwa utworów kajpru, o średniej miąższości około 52 m. 

W jej obrębie stwierdza się występowanie tylko trzech niewielkich okien hydraulicznych, przez które 

piaski czwartorzędowe kontaktują się z wodonośnymi utworami wapienia muszlowego. Największym 

oknem kontaktu jest strefa kontaktu typu sedymentacyjno-transgresyjnego na obszarze miasta 

Zawiercia, gdzie utwory wapienne zalegają przekraczająco na wypiętrzeniu utworów dewońskich.” 

Załącznik nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża ZAWIERCIE III (2014 r) stanowi mapa miąższości triasu 

górnego oraz tabela z danymi na temat miąższości i głębokości zalegania tych utworów. Wg tabeli 

zawierającej dane na temat miąższości triasu górnego na tym obszarze średnia miąższość triasu górnego 

to 51,67m, należy się spodziewać że miąższość kajpru ilastego jest mniejsza. Nie została załączona 

oddzielna mapa osadów kajpru i co więcej nie jest jasne jaka jest dokładnie litologia tych osadów. 

Z mapy oraz tabeli zawierającej dane z otworów wykonanych na tym terenie wynika, że w 30-tu 

otworach miąższość triasu górnego wyniosła poniżej 10 m, a minimalna jego miąższość w otworach 

wynosi 1,5m.  

Warto podkreślić, że wiele kontaktów hydraulicznych pomiędzy różnymi piętrami wodonośnymi może 

występować i niewątpliwie występuje, także poza samymi granicami złoża ale w zasięgu przyszłego leja 

depresji. Z dokumentacji złoża Zawiercie III (2014) oraz dokumentacji złoża Zawiercie I (1975 r) 

i załączonych map wynika, że stwierdzonych kontaktów hydraulicznych pomiędzy poszczególnymi 

poziomami wodonośnymi jest więcej. 

Ponadto poza już rozpoznanymi miejscami kontaktów hydraulicznych mogą też istnieć w tym rejonie 

inne wytworzone sztucznie przez człowieka podczas eksploatacji górniczej w XVIII, XIX i pierwszej 

połowie XX wieku. 

.



Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni ...  
Raport  

 

RR 4448 / 003  Strona 76 z 110 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika do dokumentacji geologicznej złoża Zawiercie I (1975r) 

Rysunek 27 Kontakty hydrauliczne w rejonie Zawiercia
40

                                                                 
40 Mapka pokazuje tylko najważniejsze kontakty hydrauliczne znane dzięki dokumentacjom wykonanym 30-40 lat temu. Oprócz nich z dużym prawdopodobieństwem występują też inne, mniejsze okna hydrauliczne. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z dokumentacji geologicznych złoża Zawiercie III (2014) oraz 

Zawiercie I (1975) 

Rysunek 28 Miąższość osadów triasu górnego w rejonie złoża Zawiercie III wraz z informacjami o 
kontaktach hydraulicznych. 

Przedstawiona mapa potwierdza opisane powyżej wątpliwości i nieścisłości w analizowanych 

materiałach geologicznych dla złoża ZAWIERCIE III.  

Podstawowe zagadnienia dla oceny ryzyka utraty zasobów wód pitnych i przemysłowych w rejonie 

Zawiercia, to: 

 Jaka jest rzeczywista miąższość triasu górnego (kajpru i retyku) na tym terenie - widać, że są 

miejsca, gdzie według dokumentacji złoża ZAWIERCIE III miąższość T3 jest duża, a według 

dokumentacji złoża Zawiercie I (1975), nie ma tam osadów facji kajpru 

 Czy istnieją nierozpoznane dotychczas wykonanymi badaniami geologicznymi strefy okien 

hydrogeologicznych na obszarze samego złoża, co zawsze jest możliwe ze względu na 

prowadzenie rozpoznania punktowo (otwory wiertnicze) lub liniowo (profile geofizyczne) 

 Czy istnieją inne nieudokumentowane dotąd kontakty hydrauliczne, poza granicami złoża, ale 

w zasięgu przewidywanego leja depresji i nie zostały dotychczas rozpoznane. 

Dodatkowo należy postawić pytanie o rzeczywiste wykształcenie litologiczne i miąższość triasu 

górnego, w tym rzeczywisty udział osadów ilastych facji kajpru, mających stanowić ciągłą izolację 

zabezpieczającą przed rozbudową leja depresji w zalegających w nadkładzie złoża utworach jury 

i czwartorzędu. Istotne wątpliwości co do istnienia takiej warstwy izolacyjnej nasuwają się po 

przeanalizowaniu profilu litologicznego przedstawionego poniżej. Otwór ZAWIERCIE 286 – TN położony 

kilkaset metrów od granicy złoża ZAWIERCIE III został zaznaczony na czerwono na zamieszczonej 
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powyżej mapie (Rysunek 28). Profil otworu został zaczerpnięty z opublikowanego w Kwartalniku 

geologicznym (t.16, nr1, 1972r.) artykule „Stratygrafia górnego triasu NE części obrzeżenia 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego” autorstwa W. Grodzickiej - Szymanko i T. Orłowskiej – 

Zwolińskiej. Z przedstawionego profilu otworu wynika, że przy ogólnej miąższości triasu górnego 86,5 

m, miąższość ilastych osadów facji kajpru wynosi jedynie ok 8,5 m, co więcej litologia osadów kajpru i 

retyku jest bardzo zróżnicowana, więc są wśród nich także osady przepuszczalne, które nie stanowią 

żadnej izolacji. 

W tej sytuacji wypowiedzi o tym, że istniejąca warstwa kajpru jest dostateczną izolacją od poziomu 

czwartorzędowego i powierzchni nie są w pełni prawdziwe. 

 

 

 

 

1 - iłowce; 2 - iłowce piaszczyste; 3 - iłowce gruzłowe; 4 - 
mułowce; 5 - mułowce gruzłowe; 6 - iłowce gruzłowe z grudkami 
allogenicznymi ; 7 - mułowce gruzłowe z grudkami 
allogenicznymi; 8 - brekcje; 9 - zlepieńce; 10 - iłowce z 
przerostami piaskowców; 11 - mułowce z przerostami 
piaskowców; 12 - piaskowce; 13 - wapienie ; 14 - dolomity; 15 - 
margle wapniste; 16 – margle dolomityczne; 17 - zespół sporowo-
pyłkowy wapienia muszlowego; 18 - zespół sporowo-pyłkowy 
dolomitu granicznego i kajpru gipsowego dolnego; 19 - zespół 
sporowo-pyłkowy piaskowca trzciniastego; 20 - zespół sporowo-
pyłkowy retyku 
 

Źródło: „Stratygrafia górnego triasu NE części obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego” (W. Grodzicka - 

Szymanko i T. Orłowska – Zwolińska (1972 r.). 

Rysunek 29 Profil utworów triasu górnego z otworu ZAWIERCIE 286 – TN 

5.4.3 Wpływ na zasoby wód pitnych 

Bardzo istotnym zagadnieniem jest oddziaływanie projektowanej kopalni na środowisko wód 

podziemnych i powierzchniowych. W celu udostępnienia złoża cynku i ołowiu zostaną wykonane 

bariery studni odwodnieniowych, które spowodują osuszanie górotworu poniżej spągu złoża tj. ponad 

250 m ppt. Odpływ wód będzie wynosił około 115 m
3
/minutę (co oznacza 60 mln m

3
/rok). Na 

podstawie doświadczenia z innych terenów należy spodziewać się rozbudowania regionalnego leja 

depresji o promieniu kilkudziesięciu kilometrów, który może się nakładać na lej depresyjny istniejący 

w rejonie Olkusza. Studnie odwodnieniowe będą osuszać piętro wodonośne w utworach triasu, jednak 

wszystkie wyżej znajdujące się osady również z czasem ulegną przesuszeniu. 

Sytuacja opisana powyżej wynika z bogatej sieci uskoków i występowania okien hydrogeologicznych, 

powodujących związek hydrauliczny poziomów wodonośnych w całym profilu: powyżej i poniżej złoża. 

Spompowanie wód spowoduje nieodwracalną utratę rezerwuaru wód wysokiej jakości objętych 

ochroną jako Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 454 Olkusz-Zawiercie. Zasoby wód podziemnych 
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na sąsiednich terenach mogą nie dostarczać odpowiedniej ilości wód pitnych, z uwagi na wysokie 

rozdysponowanie zasobów na terenach otaczających Górny Śląsk. 

W skutek osuszania się nadkładu kruszconośnych osadów triasu nastąpi osuszanie powierzchni, 

zanikanie źródeł i cieków oraz siedlisk wodozależnych. Jednocześnie nastąpi ,,przeciąganie” 

zanieczyszczeń powierzchniowych do wód podziemnych, na skutek silnego drenażu. Proces ten znany 

jest z rejonu Kluczy, gdzie nastąpiło zanieczyszczenie wód podziemnych odpadami papierniczymi. 

Zmiany te utrwalą się na okres znacznie przekraczający życie samej kopalni, co jest obserwowane np. 

w rejonie Olkusza. Powrót do stanu pierwotnego będzie długotrwały i w pierwszej fazie związany 

z dopływem wód zanieczyszczonych związkami metali ciężkich i innych pierwiastków niebezpiecznych 

dla środowiska i zdrowia ludzi (tal, lit). 

W trakcie odwodnienia górotworu zostaną uruchomione procesy chemiczne, będące wynikiem 

dostępu powietrza. W efekcie nastąpi utlenianie minerałów rud, głównie o charakterze siarczkowym 

do siarczanów, posiadających dużą mobilność, które trwale zanieczyszczą wody podziemne. Proces ten 

znany jest doskonale z wcześniejszych terenów eksploatacji rud cynku i ołowiu w niecce olkuskiej, 

bytomskiej, itp. 

Na tym terenie występują trzy poziomy wodonośne pokazane np. w prezentacji inwestora na 

spotkaniu z mieszkańcami gminy Rokitno w 2013 roku. 

 
Źródło: Prezentacja inwestora w gminie Rokitno 2013 r 

Rysunek 30 Przykładowa informacja o głębokości wód podziemnych. 

Poziomy wodonośne są położone na głębokościach 50, 172 i 218 metrów pod poziomem terenu i bez 

wątpienia – z powodu występowania uskoków w budowie geologicznej – są ze sobą połączone 

w różnych miejscach. Są to te same poziomy, z których czerpią wodę odbiorcy przemysłowi w powiecie 

zawierciańskim, drobni przedsiębiorcy i okoliczni mieszkańcy. 
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Zanieczyszczone wody kopalniane będą odprowadzane do cieków powierzchniowych, powodując 

odkładanie się znacznych ilości metali i innych pierwiastków toksycznych dla człowieka, w osadach, 

a następnie w roślinach i organizmach żywych.  

Opisane powyżej powiązania warunków naturalnych i niemożliwych do uniknięcia efektów 

odwadniania projektowanej kopalni, są dodatkowo pogłębione przez przeobrażenie warunków 

naturalnych w efekcie wieloletniej działalności górniczej w rejonie Olkusza. Na powierzchni terenu 

znajdują się liczne miejsca składowania odpadów powydobywczych, w związku z tym wody 

powierzchniowe i podziemne zostały zanieczyszczone metalami ciężkimi i towarzyszącymi im 

pierwiastkami. W osadach dolin cieków stwierdzane są 1000-krotne przekroczenia tła 

geochemicznego. 

Można domniemywać, że wynikiem prowadzenia projektowanych odwodnień nowej kopalni w rejonie 

Zawiercia będzie miedzy innymi migracja tych zanieczyszczeń z powierzchni wraz z wodami 

podziemnymi w rejon Zawiercia. Bez przeprowadzenia szczegółowych obliczeń na cyfrowym modelu 

filtracji w skali regionalnej, nie jest jednak możliwe określenie rzetelnych prognoz zasięgu 

oddziaływania odwodnień (zasięg leja depresji) oraz oceny ryzyka „rozciągania” na nowe obszary już 

występujących w rejonie Olkusza i Kluczy stref zanieczyszczeń, degradujących środowisko wód 

podziemnych i powierzchniowych. 

Poniżej przedstawiono zaczerpnięty z raportu SRK rysunek pokazujący złożoność warunków 

hydrogeologicznych w tym rejonie. 

 
Źródło: Raport techniczny firmy SRK consulting na zlecenie Rathdowney Resources 41, str. 239 (Przetłumaczone) 

Rysunek 31 Uproszczony model hydrogeologiczny dla obszaru Projektu Olza (bez skali) 

W związku ze skomplikowanymi warunkami hydrogeologicznymi może docelowo dojść nie tylko do 

zmiany poziomu i jakości wody w studniach używanych w regionie, ale też do spowodowania napływu 

na ten teren zanieczyszczeń z innych kierunków co wspomniano wcześniej. Nowe kierunki krążenia 

wód oraz ich obniżony poziom pozwalający na dostęp tlenu mogą znacząco zmienić bezpieczeństwo 

zaopatrzenia w wodę całego regionu miasta Zawiercia i okolicznych gmin. 

                                                                 
41 www.sedar.com 
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W 2014 ukazała się publikacja na temat zawartości metali ciężkich w wodzie używanej przez 

mieszkańców regionu olkuskiego
42

. Podano w niej zarówno zawartości metali w wodzie surowej jak 

i w wodzie przekazanej do odbiorców. 

Tabela 7 Zawartość wybranych metali w wodzie rejonu olkuskiego w 2010 r 

Metal 
Średnie stężenie w 

wodzie surowej [mg/dm
3
] 

Średnie stężenie w 
wodzie uzdatnionej 

[mg/dm
3
] 

Efektywność 
usuwania [%] 

Cynk 0,8058 0,0666 92 

Żelazo 0,0640 0,0260 59 

Mangan 0,0270 0,0200 26 

Ołów 0,0113 0,0027 76 

Kadm 0,0039 0,0019 51 
Źródło: W Balcerzak, 2014 

Istotnym w tej publikacji jest fakt, że stężenia kadmu w wodzie surowej (pokazane w tabeli poniżej) są 

znacznie powyżej normy dla wody pitnej i z tego powodu wydajność procesu oczyszczania tej wody 

jest tak ważna. 

Tabela 8 Stężenie kadmu w wodzie surowej 

Wskaźnik 
Kadm Cd [mg/dm

3
] 

Rok/jednostka 

2002 max b.d. - 

2003 max b.d. - 

2004 max b.d. - 

2005 max b.d. - 

2006 max b.d. - 

2007 max b.d. - 

2008 max 0,0245 <0,005 

2009 max 0,0198 <0,005 

2010 max 0,0121 <0,005 

2011 max 0,0098 <0,005 
Źródło: Balcerzak, 2014 

To co jest najistotniejsze w całej tej publikacji to informacja, iż do roku 2007 jest „brak danych”, a więc 

nie wiadomo ile naprawdę było kadmu w wodzie pitnej w tym regionie. 

Bardzo ciekawe są dane pokazane w pracy dyplomowej w roku akademickim 2004/2005 na temat 

jakości wody z ujęć w Sławkowie. Jest to obszar na zachód od obszaru Bukowno-Bolesław, a więc 

właśnie na kierunku spływu wód powierzchniowych. 

W pracy tej podano, iż badania w wodociągach w tym mieście pokazały takie wyniki: 

  

                                                                 
42 Wojciech Balcerzak, Uzdatnianie wód kopalnianych zawierających metale ciężkie. Czasopismo Inżynierii Lądowej, środowiska i 
Architektury, JCCEEA, t. XXXI z.61 październik – grudzień 2014, s 5-20. 
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Tabela 9 Badania zawartości niektórych pierwiastków w wodzie wodociągowej w Sławkowie 

Metal 
Stężenie w danym roku [mg/l] 

2003 2005 

Bar 0,057 0,091 

Stront 0,050 0,066 

Arsen 0,00247 0,00048 

Rtęć 0,000384 0,000331 

Tal 0,000383 0,000285 
Źródło: Ilona Roeding, Praca dyplomowa AGH rok akademicki 2004/2005 

Przeprowadzono także analizy wody wypływającej z różnych lokalnych źródeł w rejonie Sławkowa ale 

też dla porównania w rejonie Bukowna. Badania te wskazują na istnienie pewnego poziomu talu 

w różnych wodach choć z reguły jest on niższy niż 0,0002 mg/l (czyli poniżej 0,2 mikrograma na litr). 

Zatem na kierunku spływu wód (czyli właśnie w Sławkowie) zawartość talu jest wyższa kilkukrotnie niż 

jego zawartość w samym rejonie gdzie działają kopalnie. Stanowi to potwierdzenie faktu znacznej 

zdolności talu do migracji w wodach podziemnych. 

5.4.4 Napływ wód po zakończeniu eksploatacji kopalni 

Kolejnym nie w pełni pokazanym ryzykiem dla całego regionu Zawiercia jest kwestia możliwego 

napływu skażonych wód podziemnych z rejonu Bukowna i Bolesławia wskutek intensywnego 

odwadniania kopalni położonej na złożu Zawiercie III. Poniżej pokazano układ cieków wodnych na 

terenie na południe od złoża Zawiercie III. 

 

 
Rysunek 32 ogólny układ cieków wodnych w rejonie na południe od złoża Zawiercie III 

Zasadniczo spływ powierzchniowy jest w kierunku zachodnim tj. do Białej Przemszy. Jednakże 

w sytuacji podjęcia intensywnego odwadniania górotworu na północ od tego rejonu zacznie się 

transport zanieczyszczeń w kierunku północnym. Wynika to z faktu, iż poziomy wodonośne jurajski 

i triasowy są w rejonie Bukowna, Bolesławia i Olkusza narażone na zanieczyszczenie z powierzchni: 

„Charakteryzuje się on głęboko zalegającym zwierciadłem wodnym i zmiennym stopniem zawodnienia. 
Wydajność pojedynczych studni wynosi od kilku do kilkudziesięciu m3/h, z tendencją spadkową. Został on 
zaklasyfikowany do zbiorników silnie zagrożonych, wymagających szczególnej ochrony ze względu na brak 
warstwy izolującej przed dopływem zanieczyszczeń z powierzchni. Powierzchnia tego zbiornika wynosi 1207 
km2, a wraz ze strefami ONO i OWO - 275 km2. Z wapieni jurajskich na obszarze tego zbiornika wypływa 
wiele źródeł. 
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Poziom triasowy 
Budują go spękane i skrasowiałe dolomity i wapienie. Jest zasilany przez infiltrację wód deszczowych oraz przez 
kontakty hydrauliczne z innymi piętrami wodonośnymi. Reprezentowany jest na terenie Powiatu przez zbiornik 
nr 454 olkusko – zawierciański. Odznacza się on dużą zasobnością. Zasoby w granicach leja depresyjnego 
o powierzchni około 280 km2, wynoszą 3,3 m3/s. Całkowita powierzchnia tego zbiornika wynosi 732 km2, 
średnia głębokość ujęć wynosi 100m, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą ok. 

391 tys. m3/dobę.” 

Źródło : POŚ dla powiatu olkuskiego 2004-2008 str 24 

Zatem uruchomienie odwadniania złoża Zawiercie III naruszy chwiejną równowagę jaka istnieje na 

terenie na południe od tego rejonu. Zanieczyszczenia zamiast być spłukiwane do Białej Przemszy i dalej 

do Wisły będą przenoszone na północ z wodami jurajskimi i triasowymi w kierunku ujęć miasta 

Ogrodzieńca i ujęć w gminach Łazy i Zawiercie. To jest kluczowe zagrożenie dla gmin Ogrodzieniec, 

Zawiercie, Łazy a także innych rejonów. Przepływ zanieczyszczeń z południa może mieć miejsce 

początkowo z szybkością kilkudziesięciu czy 200-300 metrów na rok ale potem gdy kopalnia na złożu 

Zawiercie III osiągnie pełną wydajność to szybkość przesuwania się skażeń z południa może osiągnąć 

nawet 1 km na rok. 

Jednolite części wód podziemnych powinny osiągnąć (na mocy prawa) dobry stan ilościowy i 

jakościowy a zatem także pod względem parametrów chemicznych, uruchomienie złoża Zawiercie III  

uniemożliwi osiągnięcie tych celów. 

Koniecznym jest także wykonanie badań już działających ujęć wody w rejonie Zawiercia oraz na 

ujęciach zlokalizowanych na południe od gminy dla wyjaśnienia czy istnienie już jakieś zanieczyszczenie 

talem, arsenem i innymi metalami tzn. czy już istnieje jakiś poziom tego zanieczyszczenia czy nie i czy 

już nie istnieje zagrożenie napływem takich skażonych wód z południa. Wszystkie takie badania 

powinien sfinansować inwestor kopalni w ramach procedur koncesyjnych i należy się domagać od 

władz administracyjnych aby nie dopuściły do rozpatrywania żadnych dokumentów złożonych przez 

inwestora dopóki nie będzie w sposób niezależny zbadane tło (obecny stan) środowiska w tym 

zakresie. 

5.5 Wpływ na wody powierzchniowe 

5.5.1 Odwadnianie 

W przypadku budowy i funkcjonowania kopalń, głównym zagrożeniem dla wód powierzchniowych jest 

pojawienie się leja depresji w wodach podziemnych, w tym wodach płytkiego krążenia (gruntowych), 

które zasilają cieki oraz zmiana chemizmu i energii przepływu cieków w wyniku odprowadzania wód 

z odwodnienia kopalni do wód powierzchniowych. Z uwagi na skomplikowane warunki 

hydrogeologiczne, (konieczność obniżenia zwierciadła wody w piętrze triasowym o około 150 m wg 

dokumentacji geologicznej złoża Zawiercie III), przy występowaniu licznych okien hydrogeologicznych 

(także poza obszarem przyszłej kopalni), które powodują łączność hydrauliczną piętra triasowego 

z czwartorzędowym, a także kumulację oddziaływań z kopalniami już istniejącymi, należy się 

spodziewać znacznego wpływu inwestycji na wody powierzchniowe.  

Precyzyjne określenie zasięgu leja depresji spowodowanego przyszłą działalnością górniczą, wymaga 

szczegółowych badań budowy geologicznej tego obszaru. W dodatku nr 2 do dokumentacji 

geologicznej znacznie mniejszego i płycej położonego złoża Zawiercie I z 2013 roku, które przylega do 

złoża Zawiercie III, potencjalny promień leja depresji oszacowano na ok. 6 km. W przypadku złoża 

Zawiercie III południowa część złoża zalega głębiej, więc konieczne będzie odpompowanie wody 

z większej głębokości, co może spowodować zwiększenie promienia leja depresji. Przyjmując jednak 

nawet dla złoża Zawiercie III tak mały promień leja depresji wynoszący 6 km, znajdą się w nim liczne 

znane oraz dotychczas nie wykryte strefy kontaktów hydraulicznych pomiędzy piętrami wodonośnymi 

(na terenie złoża oraz poza jego granicami). Tym samym, szczególnie w rejonie silnie zaangażowanym 

tektonicznie można spodziewać się częściowego lub całkowitego zaniku okolicznych cieków i wód 

stojących, jak to miało miejsce w przypadku kopalni w rejonie Olkusz - Klucze. Zasięg leja depresji jest 
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zależny od wielu elementów lokalnej budowy geologicznej i tektoniki oraz intensywności kontaktów 

hydraulicznych, tym samym prawdopodobnie jego zasięg będzie różny w każdym z drenowanych 

poziomów wodonośnych. Najbardziej zbliżony do rzeczywistego zasięg leja depresji będzie można 

dokładniej oszacować dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych badań i sporządzeniu modelu 

cyfrowego filtracji.  

Dla wstępnej oceny wrażliwości elementu środowiska jakim są wody powierzchniowe, dla potrzeb 

opracowywanego raportu, przeanalizowano szczegółowo obszar w zasięgu 6 km od granicy obecnie 

udokumentowanego złoża, według zasięgu wskazanego dla płycej występującego złoża ZAWIERCIE I. 

Ze względu na kierunki spływu w poziomie wapienia muszlowego (generalnie na zachód) należy się 

spodziewać, że faktyczny lej depresji będzie miał większy zasięg w kierunku zachodnim, a mniejszy na 

południe i wschód. Dla cieków znajdujących się na tym obszarze przeanalizowany został także wpływ 

na odcinki cieków znajdujących się poniżej w układzie hydrologicznym (kierunek spływu). 

W zasięgu przyjętego wstępnie przez Autorów raportu minimalnego szacowanego promienia leja 

depresji projektowanej kopalni (6 km od obrysu złoża ZAWIERCIE III) znajduje się bogata sieć 

hydrograficzna zlewni Wisły i Odry oraz strefa wododziału pomiędzy tymi głównymi zlewniami w 

Polsce (I rząd). Jednocześnie zasilanie tych cieków w znacznej części oparte jest na kompleksach 

spękań i szczelin, prowadzących wody szczelinowo -krasowe. Głębokie i długotrwałe obniżenie lustra 

wód podziemnych w takim terenie może doprowadzić do dużych zaburzeń w obecnym obiegu wód 

podziemnych i powierzchniowym, w tym do „przeciągnięcia” stref zasilania pomiędzy ciekami (np. 

źródła Warty). Należy spodziewać się zmiany charakteru cieków z drenujących na infiltrujące, jak to 

zaobserwowano w przypadku Białej i Czarnej Przemszy (Cabała J., 2014) i możliwością ich lokalnego 

zanikania w omawianym rejonie, ze względu na zmniejszenie lub zanik dopływu. Jednocześnie 

odprowadzanie wód kopalnianych do wybranych cieków całkowicie i nieodwracalnie zmieni ich 

charakter z cieków naturalnych na kanały zrzutowe. 

Obecny stan jednolitych części wód powierzchniowych na znacznej części leja depresji projektowanej 

kopalni jest już zły ale wyłącznie na ich niewielkiej części (w rejonie na południe od Zawiercia). Na 

tamtym terenie jest zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych RDW. Przyczyną są 

dotychczasowe oddziaływania antropogeniczne, a przyjęte derogacje ze względu na planowana 

eksploatacje złóż cynku i ołowiu jeszcze wpłyną na znaczne pogorszenie obecnych warunków, tak 

w zakresie ilościowym jak i jakościowym.  

5.5.2 Zrzuty ścieków i wód kopalnianych 

Zrzut wód z kopalni cynku i ołowiu zależy od następujących elementów: 

- Składu wód podziemnych odpompowywanych w czasie odwadniania kopalni; 

- Składu ścieków ze składowiska osadów poflotacyjnych. Są to wody deszczowe, które kontaktują 

się z rozdrobnionym materiałem skalnym i są stale zanieczyszczane jonami metali przechodzącymi 

do fazy wodnej; 

- Zanieczyszczeń unoszonych przez ścieki z powierzchni odsłoniętych, w tym pośrednio od 

spłukiwania przez wody deszczowe pyłu emitowanego z procesów mielenia i składowania 

odpadów. 

W publikacji Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska podano przykładowe współczynniki 

zawartości metali w wodach odpompowywanych z kopalń i porównano je z zawartościami w mielonej 

rudzie. 
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Tabela 10 Zawartość różnych substancji w wodach odpompowywanych z kopalń 
oraz w zmielonej rudzie 

Parametr 

Poziom koncentracji w 

ściekach mg/l 

Poziom koncentracji w 

mielonej rudzie g/t 

poziom 

min. 

poziom 

max. 

poziom min. poziom 

max. 

Alkaliczność 26 609 410 1600 

Twardość 310 1760 460 4700 

Zawiesiny opadające 2 108 7 258 

Zawiesiny 

rozpuszczone 

670 2834 940 8500 

Zawartość tlenu 

rozpuszczonego 

11 35 6,35 130 

Ropopochodne i 

tłuszcze 

0 8 5 21 

Związki 
powierzchniowo 
czynne 

0,18 3,7 0,236 13 

Fosfor 0,42 0,150 0,108 0,876 

Azot amonowy 0,05 14 0,064 26,4 

Rtęć 0,0001 0,1 0,00013 0,0026 

Ołów 0,1 1,9 0,127 6,9 

Cynk 0,12 0,46 0,089 17,2 

Miedź 0,02 0,36 0,026 0,158 

Kadm 0,005 0,011 0,008 0,18 

Chrom 0,02 0,67 0,026 1,77 

Źródło Amerykańska Agencja Ochrony środowiska 

Zauważyć można, że zawartość cynku i ołowiu w wodach jest silnie zróżnicowana i zależy od np. 

kwasowości i innych parametrów wód podziemnych. Jeśli w jakikolwiek sposób wzrośnie zawartość 

kwasów w wodzie to znacząco wzrośnie ilość metali przechodzących do fazy wodnej w kopalni. 

Polskie rozporządzenia dot. jakości ścieków oraz klasyfikacji wód są zgodne z prawem unijnym, choć 

dotąd nie były w pełni przestrzegane przez władze polskie, w procesie wydawania pozwoleń wodno-

prawnych. Zatem niezależnie od kwestii jakie będą zdecydowane w procedurze środowiskowej 

inwestor w tej kopalni będzie musiał dotrzymać wielu parametrów opisanych dalej. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny 

odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. 2002 

nr 176 poz. 1455), ustala normę na cynk na poziomie maksymalnie 1 mg Zn/dm
3
,i miedź 0,04 mg/ dm

3
. 

Z tabelki powyżej widać, iż często kopalnie cynku i ołowiu mają przekroczone te parametry. 

Rozporządzenia dot. klasyfikacji ścieków były wielokrotnie zmieniane. Dla przykładu rozporządzenie 

w roku 1991 ustalało normy dla ścieków już dość rygorystyczne, rozporządzenie z roku 2006 jeszcze je 

zaostrzyło, a obowiązujące obecnie (rozporządzenie z 2014
43

) utrzymało niektóre parametry tzn.: 

- Arsen 0,1 mg/ dm
3
 (tylko dla przemysłu szklarskiego jest wyjątek czyli 0,3 mg/l). W sytuacji gdy 

występuje zanieczyszczenie rudy arsenem istnieje duże prawdopodobieństwo, że albo ta norma 

nie będzie dotrzymana albo inwestor będzie musiał znacznie doinwestować kopalnię w system 

usuwania arsenu ze ścieków i odcieków. 

- Bar: dopuszczalne jest 2 mg/ dm
3
, przy obecnej strukturze minerałów w tym rejonie istnieje 

prawdopodobieństwo, przekroczenie tego parametru. 

                                                                 
43 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz.U. 2014 poz 1800) 
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- Bor: norma wynosi zaledwie 1 mg/ dm
3
. Bor występuje rzadko ale akurat w tych skałach jego 

występowanie jest możliwe, sprawa wymaga badania. 

- Cynk: norma 2 mg/ dm
3
, a zatem podane powyżej przykłady z kopalń w USA mieszczą się 

w polskiej normie. 

- Chrom ogólny (generalnie w formie Cr
+3

): powinien być w stężeniu poniżej 0,5 mg/ dm
3
. 

Występuje prawdopodobieństwo, iż w wyniku procesów rozdrabniania skał i jego oddzielenia 

będzie na granicy limitu lub powyżej. 

- Kadm: dopuszczalne wynosi stężenie 0,4 mg/ dm
3
 jako wartość średniodobowa lub 0,2 mg/ dm

3
 

(wartość średniomiesięczna). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kopalnia bazująca na tych 

rudach cynku i ołowiu będzie wykazywać przekroczenie kadmu w ściekach (chyba, iż będzie tam 

dodatkowa instalacja). 

- Ołów: wartość dopuszczalna 0,5 mg/ dm
3
.
 
W kopalniach gdzie występują rudy ołowiu w formie 

siarczkowej, stężenie ołowiu w ściekach jest zazwyczaj wyższe, często nawet 2 mg/ dm
3
. Może 

wystąpić bardzo duże prawdopodobieństwo przekroczeń. 

- Rtęć ma rygorystyczne limity w ściekach: 0,1 mg/ dm
3
 jako średnia dobowa i 0,05 mg/l jako 

średnia miesięczna, a zwykle pojawia się w wyższej zawartości. 

- Srebro: wartość dopuszczalna 0,1 mg/ dm
3
.
 
Ze względu na stwierdzoną istotną zawartość srebra 

w rudzie, istnieje istotne prawdopodobieństwo, iż ta norma będzie przekroczona. 

Można postawić tezę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż bez istotnych dużych inwestycji 

w system oczyszczania ścieków ta kopalnia będzie znacząco przekraczać (polskie i unijne) normy 

jakości ścieków. Ze względu na fakt, iż polskie władze są dość tolerancyjne i nie wpisują niekiedy do 

pozwoleń wodno-prawnych wszystkich parametrów to Doradca podaje odpowiednie rekomendacje 

dalej. 

Podane przez inwestora założenia o kosztach ewentualnego podczyszczania czy oczyszczania ścieków 

podane w raporcie technicznym z grudnia 2014 są całkowicie nieadekwatne do skali zagrożenia i norm, 

jakie właśnie są wprowadzane związku z przepisami unijnymi. Kolejnym zagadnieniem mającym istotne 

znaczenie jest to, w jaki sposób władze zakwalifikują składowiska odpadów poflotacyjnych oraz jaka 

będzie szczegółowość analiz substancji deponowanych na tym obiekcie
44

. 

Warto pamiętać, że normy na jakość ścieków są łagodniejsze niż normy dla wody pitnej. Ze względu na 

fakt rozwoju turystycznego tego regionu należałoby domagać się, żeby inwestor zagwarantował, iż 

w wyniku działania kopalni nie będzie przekroczenia norm na wodę pitną na wszystkich istotnych 

ujęciach wody w regionie. Jest szczególnie ważne by istniejące źródła wody mineralnej 

wykorzystywane do produkcji wody butelkowanej oraz napojów nie zostały zagrożone lub wręcz 

zanieczyszczone. 

5.6 Wpływ na środowisko przyrodnicze 

W bliskim sąsiedztwie, chociaż poza przyjętym dla celów raportu wstępnym zasięgiem oddziaływań 

odwodnienia kopalni (bufor 6 km), znajduje się obszar Natura 2000 PLH 240041 Łąki Dąbrowskie. 

Pomimo to obszar ten znajduje się w zasięgu możliwych oddziaływań projektowanej eksploatacji złóż 

cynku i ołowiu, co potwierdza cytowany powyżej wpis w zał. 31 do aPGW. Wynika to z założenia 

wspólnego oddziaływania kilku złóż cynku i ołowiu, których eksploatacje planuje inwestor. 

                                                                 
44

 Wg art. 26,3 Ustawy o odpadach wydobywczych z 2008 roku (Dz.U.138, poz.865) nie stosuje się do odpadów wydobywczych  

przepisów tytułu V Ustawy POŚ – na tej podstawie w chwili obecnej nie są wnoszone opłaty za składowanie osadów poflotacyjnych z 
prztwarzania rud Zn-Pb. 
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W przypadku omawianego przedsięwzięcia, potencjalny wpływ na obszary chronione i cenne 

przyrodniczo może wynikać głównie ze zmiany stosunków wodnych. Z tego względu należy bardziej 

szczegółowo przyjrzeć się przedmiotom ochrony obszarów natura 2000, w tym przede wszystkim 

gatunkom i siedliskom wodozależnym. Na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 wpływać może 

też stan zachowania/ ciągłość korytarzy ekologicznych. Jeden z korytarzy (Częstochowa-Wschód) 

przebiega bezpośrednio ponad złożem ZAWIERCIE III.  

Mało znanym efektem oddziaływania stawów osadowych powstających z przeróbki rud cynku i ołowiu 

jest ich wpływ na ptactwo migrujące
45

. 

Ponadto w mniejszym stopniu planowane przedsięwzięcie może wpływać na cele ochrony Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd” opisane w rozdziale 4.6. Wśród zagrożeń wymienionych w załączniku 

nr 2 do planu ochrony parku, wymieniono
46

: 

 Zanikanie wilgotnych i podmokłych siedlisk: źródlisk, lasów, łąk i nieużytków wskutek 

nieprawidłowych melioracji, braku małej retencji oraz wzrostu poboru wód podziemnych dla 

zaspokojenia potrzeb ludności miejscowej i produkcji  

 Zmiany antropogeniczne w siedliskach: zanikanie stanowisk i siedlisk rzadkich i chronionych 

gatunków roślin i zwierząt, zanikanie i fragmentacja cennych zbiorowisk roślinnych terenów 

otwartych (łąki, murawy kserotermiczne, naskalne i napiaskowe) i ekotonowych (polany, 

czyżnie). 

Inwestycja taka jak budowa kopalni cynku i ołowiu, związana z prowadzeniem odwodnienia na 

znacznej powierzchni może wpłynąć przede wszystkim na zachowanie ekosystemów mokradłowych, 

źródeł i wywierzysk znajdujących się w granicach Parku Krajobrazowego „ Orlich Gniazd”. W granicach 

parku zlokalizowany jest też rezerwat Góra Chełm, w którym występuje ok. 25 gatunków roślin 

chronionych.  

5.7 Wpływ na stan powietrza 

Największym zagrożeniem dla całości regionu wokół złoża Zawiercie III jest pojawienie się 

w środowisku dodatkowych ilości pyłu PM 2,5 i pyłu PM 10 powstałego z nieszczelności procesu 

produkcyjnego związanego z przerobem rudy do koncentratów (cynku i ołowiu) oraz całością operacji 

z odpadami flotacyjnymi, a także funkcjonowaniem maszyn i urządzeń napędzanych silnikami 

spalinowymi i dodatkowego transportu drogowego związanego z eksploatacją. 

PM2,5 to cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 mikrona, które mogą docierać do górnych 

dróg oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Jak wynika z raportów 

Światowej Organizacji Zdrowia, długotrwałe narażenie na działanie pyły zawieszonego PM2,5 skutkuje 

skróceniem średniej długości życia. 

PM10 to zanieczyszczenie powietrza (w formie pyłu) składające się z mieszaniny cząstek stałych, 

ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych 

i nieorganicznych. 

Ponadto Dyrektywa 2004/107/EC nakłada obowiązek poprawy jakości powietrza poprzez ustanowienie 

wartości dopuszczalnych dla stężeń takich substancji jak: kadm, arsen, nikiel, benzo(a)piren 

w powietrzu. Limit dla niklu został ustalony na poziomie 20 ng/m
3
. W tej sytuacji uruchomienie dużego 

obiektu przerobu rud, który będzie emitował pewne ilości pyłu zawierającego także arsen, kadm 

i nikiel może spowodować przekroczenie ww. norm jakości powietrza. 

                                                                 
45 https://www.fws.gov/southwest/es/Oklahoma/documents/contaminants/tristate%20goose%20report%20final.pdf  
46 Plan ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” przyjęty Uchwałą nr IV/48/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 
marca 2014 r. 

https://www.fws.gov/southwest/es/Oklahoma/documents/contaminants/tristate%20goose%20report%20final.pdf
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5.8 Wypadki i renty 

Nieodłączną cechą górnictwa podziemnego są wypadki przy pracy. Wiele z nich nie wynika z błędów 

technicznych czy ludzkich ale z niemożliwego do przewidzenia zachowania górotworu. W ciągu 

pierwszych 3 kwartałów 2015 roku w polskim górnictwie wydarzyło się łącznie 1533 wypadki (w tym 

959 w górnictwie węgla kamiennego). W tym 10 było śmiertelnych i 11 ciężkich. Współczynnik liczby 

wypadków dla polskiego górnictwa dla tych trzech kwartałów wynosi odpowiednio 9,26 na 1000 

zatrudnionych (liczba wypadków ogółem) i 0,06 na 100 zatrudnionych (liczba wypadków śmiertelnych). 

W grudniu 2014 renty górnicze z tytułu niezdolności do pracy pobierało prawie 30.000 osób (dokładnie 

29.691) co jest niezwykle dużą liczbą w stosunku do ogólnego zatrudnienia w górnictwie w Polsce. 

Ponad połowa (dokładnie 53%) tych rent było wypłacanych w wysokości wyższej niż 3500 złotych 

miesięcznie. Stanowi to poważne obciążenie dla budżetu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Ponadto w Polsce prawie 100.000 osób (dokładnie 91.885 według stanu na grudzień 2014) pobiera 

górniczą rentę rodzinną po osobie pracującej w górnictwie (w tym ponad 88.000 kobiet). Jest to około 

2.000 PLN na pojedynczą rentę (dokładne dane w odniesieniu do rent górniczych rodzinnych nie są 

publikowane co do ich wysokości). 

Przyjmując statystycznie, że w kopalni, będącej przedmiotem opracowania, zatrudnionych będzie 300 

górników spodziewać się można około 22 wypadków w ciągu 8 lat jej działalności. Ze względu na 

dodatkowe zagrożenia wodne (zalanie kopalni) oraz zagrożenia związane z samym systemem 

wydobycia (metoda komorowo-słupowa) istnieje prawdopodobieństwo, że liczba wypadków będzie 

wyższa, w tym znaczna liczba wypadków ciężkich. W szczególności duże zagrożenia będą związane 

z tzw. wyłamywaniem się skał stropowych – w tym rejonie górotwór jest silnie popękany i występują 

w nim liczne uskoki i spękania, które będą znacznie podwyższać zagrożenia dla wydobycia. 

W dokumentach projektu publikowanych przez inwestora brak jest w ogóle informacji o poziomie 

ubezpieczenia na życie jakie będzie wykupione dla górników i skali możliwych roszczeń z tego tytułu. 

Co więcej ze względu na krótki czas działania podmiotu (8-10 lat) może się okazać, iż osoby, które 

nabędą prawo do rent i tzw. wynagrodzenia uzupełniającego płaconego przez byłego pracodawcę nie 

będą miały od kogo jej uzyskać. 

5.9 Wpływ na gospodarkę regionu 

Każda kopalnia rud metali (ale także duże kopalnie odkrywkowe) w znaczący sposób wpływają na 

gospodarkę całego regionu. Istnieje szereg opracowań polskich i międzynarodowych poświęconych 

temu zagadnieniu. Dobrym przykładem jest np. opracowanie zlecone przez gminę Łazy w roku 2014 

wykonane przez dr hab. Jerzego Cabałę i dr Jarosława Badera. Raport ten w swoim streszczeniu 

pokazuje kilka ,,pozytywnych’’ rezultatów ewentualnej działalności kopalni jak dochody gminy w czasie 

20 lat łączne na poziomie rzędu 4,5 – 8 mln złotych rocznie, wzrost średniego dochodu na głowę 

mieszkańca o ok 300 PLN miesięcznie, szacunkowa praca dla około 100 – 150 mieszkańców gminy w 

samej kopalni lub firmach współpracujących oraz inne pośrednie korzyści. Do różnego rodzaju 

czasowych pośrednich korzyści należą: 

- zwiększone zapotrzebowanie na najem pomieszczeń w okolicy dla firm współpracujących czy 

budujących kopalnię; 

- zwiększony ruch pojazdów i osób, a co za tym idzie wyższe obroty w handlu; 

- pojawienie się co najmniej 200 – 300 nowych pracowników przeniesionych z innych podobnych 

zakładów w kraju (co najmniej połowę załogi muszą stanowić osoby z dużym doświadczeniem 

w górnictwie rud metali), co pociąga za sobą pewien rozwój regionu i nowe inwestycje np. 

mieszkaniowe czy usługowe. 

Bez względu na to czy ta kopalnia będzie działać 8 czy 20 lat to pewnego dnia zakończy swoją 

działalność. Złoża w rejonie Zawiercia i Łaz nie są złożami klasy złóż w rejonie Legnicy i Dolnego Śląska. 

Trzeba uczciwie stwierdzić, że są to złoża stosunkowo niewielkie (jak na gospodarkę światową), trudne 
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do wydobycia i tylko w sprzyjającej sytuacji rynkowej obiekt ten będzie działał 15 lat czy nieco dłużej. 

Może też powstać sytuacja, że wydobycie zostanie wstrzymane wcześniej niż jest to obecnie zakładane 

jeśli nagle ceny metali znowu spadną. 

W 1994 osady poflotacyjne z przemysłu metali nieżelaznych miały najniższa stawkę opłat za 

składowanie odpadów (3,71 złotego za tonę, tzw grupa IV). 15 sierpnia 2008 weszła w życie ustawa 

o odpadach wydobywczych, która wprowadziła zasadę braku opłat za składowanie tych odpadów 

wydobywczych, które uznać można za inne niż niebezpieczne. Z tego powodu gmina Rudna, na terenie 

której znajduje się jeden z największych zbiorników odpadów poflotacyjnych w Europie otrzymała 

w roku 2014 tylko 1,5 mln zł z tytułu opłat i kar (i nie ma tam żadnej istotnej opłaty z tytułu 

składowania odpadów). 

Art. 14 ust 1 tej ustawy wprowadza obowiązek uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie takiego 

obiektu składowania odpadów poflotacyjnych. Jednakże obiekt ten jako część zakładu górniczego nie 

podlega podatkowi od budowli. 

Dla uświadomienia jak skutecznie gospodarczej degradacji ulega teren wokół takich wyłączanych 

i likwidowanych kopalń dokonano porównania cen nieruchomości oferowanych w rejonie Bukowna 

i Bolesławca z podobnymi nieruchomościami z innych rejonów Polski. Celowo wybrano podobne 

rejony w stosunku do odległości od aglomeracji krakowskiej czy śląskiej. Pokazane poniżej oferty to 

ceny wywoławcze (zwykle ceny transakcyjne są nieco niższe) jednak pokazują one w sposób wyraźny 

jak nisko wycenia się rejon Bolesławca i Bukowna w stosunku do innych rejonów. 

W rejonie Bolesławca i Bukowna prawie nie ma firm zajmujących się nieruchomościami, gdyż nie ma 

klientów. Mapa Google pokazuje praktyczny brak takich pośredników nieruchomościami, (link do 

mapy: 

https://www.google.pl/maps/search/agencja+nieruchomo%C5%9Bci/@50.0717489,19.8579776,10z/d

ata=!3m1!4b1  

 
Źródło:https://www.google.pl/maps/search/agencja+nieruchomo%C5%9Bci/@50.0717489,19.8579776,10z/da

ta=!3m1!4b1  

Rysunek 33 Lokalizacja agencji nieruchomości w rejonie działania kopalń cynku i ołowiu 

https://www.google.pl/maps/search/agencja+nieruchomo%C5%9Bci/@50.0717489,19.8579776,10z/data=!3m1!4b1
https://www.google.pl/maps/search/agencja+nieruchomo%C5%9Bci/@50.0717489,19.8579776,10z/data=!3m1!4b1
https://www.google.pl/maps/search/agencja+nieruchomo%C5%9Bci/@50.0717489,19.8579776,10z/data=!3m1!4b1
https://www.google.pl/maps/search/agencja+nieruchomo%C5%9Bci/@50.0717489,19.8579776,10z/data=!3m1!4b1
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Dla dokonania porównania wzięto dane o cenach nieruchomości z następujących biur: 

Tabela 11 Wybrane agencje nieruchomości w rejonie opracowania 

Olkusz 

Biuro Nieruchomości mgr prawa 
Beata Walków 

ul. Kościuszki 12, 
32-300 Olkusz 

nieruchomosciwalkow@o2.pl 
http://www.nieruchomosci-olkusz.pl/ 

Biuro Nieruchomości Olkusz Inwest 
32-300 Olkusz, ul. Kościuszki 
30 

biuro@inwestlokum.pl 
http://inwestlokum.pl/ 

Agencja Nieruchomości Andrzej Kuk 
32-300 Olkusz 
ul. Szpitalna 28a  

http://kuk.gratka.pl/ 

Zator Nieruchomości Easy Aneta Stanek 
ul. Juliusza Słowackiego 15 
32-640 Zator 

easy.nieruchomosci@gmail.com 
http://www.easy.nieruchomosci.pl/ 

Oświęcim 
Biuro Obrotu Nieruchomości Ewelina 
Halska 

Oświęcim ul. Śniadeckiego 19 
nieruchomosci@halska.pl 
http://www.halska.pl/ 

Myślenice Rapit biuro Myślenice, Rynek 28 
biuro@rapit.com.pl 
http://www.rapit.com.pl/ 

Wadowice Biuro Nieruchomości Lasek 
Plac Kościuszki 20 
34-100 Wadowice 

nieruchomoscilasek@interia.pl 
http://www.nieruchomosci-lasek.pl/ 

Bochnia Dorota Kuklińska 
ul. Kazimierza Wielkiego 21/5 
(I piętro)  
32-700 Bochnia 

biuro@kbnieruchomosci.pl 
http://kbnieruchomosci.pl/ 

Miechów Posesjonat 
32-200 Miechów 
ul. Piłsudskiego 12 

katarzyna@posesjonat.com 
http://www.posesjonat.com/ 

Źródło: prace własne w oparciu o Google maps oraz portale branżowe 

 

W rejonie Bukowna i Bolesława na sprzedaż są wystawione obecnie (w momencie gdy jeszcze 

funkcjonuje kopalnia ale wiadomo już o jej zbliżającym się zamknięciu) nieruchomości po takich cenach 

jak: 

 Mieszkanie 46 m
2
 w Bukownie na IV piętrze – 110.000 złotych 

 Dom 120 m
2
 na działce 924 m

2
 w Bukownie – 329.000 złotych 

 Dom 110 m
2
 na działce 10.000 m

2
 w Bukownie – 310.000 złotych 

 Dom 133 m
2
 na działce 775 m

2
 w Bukownie – 310.000 złotych 

 Dom 250 m
2
 na działce 1050 m

2
 w Bukownie – 490.000 złotych 

W miastach, które są w podobnej odległości od aglomeracji krakowskiej czy śląskiej dla podobnych 

nieruchomości obecnie (IV kwartał 2015, po wprowadzeniu zmian w programie MdM) ceny 

wywoławcze za m
2
 kształtują się w pobliżu cen z programu MdM czyli 4.000 – 4.300 złotych za metr 

kwadratowy, a ceny transakcyjne rzędu 3.700 – 4.000 złotych za metr kwadratowy. 

Dla przykładu mieszkania w Miechowie są oferowane w cenach od 3.500 do nawet 5.100 złotych za 

metr. Podobne mieszkania w Bochni są oferowane w cenach od 3.400 do 4.600 złotych za metr, 

w Wadowicach w cenach od 3.300 do 4.300 złotych za metr itp. 

Zatem region Bolesław – Bukowno jest w tej chwili wyceniany szacunkowo o 25 – 35 % niżej niż 

podobne miejscowości województwa małopolskiego. Jest to doskonały dowód na to, że wyższe 

dochody gminy z tytułu posiadania górnictwa i hutnictwa na ich terenie wcale nie przekładają się na 

wzrost cen nieruchomości, a wręcz przeciwnie nieruchomości te (szczególnie na rynku wtórnym) są 

znacząco niżej wycenione i nie ma w tym rejonie tak dużo transakcji. 

Wieloletnie obniżenie wartości cen nieruchomości w tego typu regionie, gdzie będzie dominować, a 

potem będzie likwidowane górnictwo metali nieżelaznych, jest znaczącym argumentem w wielu 

krajach przeciwko zgodzie na taką działalność. Podmioty gospodarcze i osoby, które początkowo 

zarobią przy okazji takiej inwestycji potem szybko starają się z takiego regionu wyemigrować. 

mailto:nieruchomosciwalkow@o2.pl
http://www.nieruchomosci-olkusz.pl/
mailto:biuro@inwestlokum.pl
http://inwestlokum.pl/
http://kuk.gratka.pl/
mailto:easy.nieruchomosci@gmail.com
http://www.easy.nieruchomosci.pl/
mailto:nieruchomosci@halska.pl
http://www.halska.pl/
mailto:biuro@rapit.com.pl
http://www.rapit.com.pl/
mailto:nieruchomoscilasek@interia.pl
http://www.nieruchomosci-lasek.pl/
mailto:biuro@kbnieruchomosci.pl
mailto:katarzyna@posesjonat.com
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Znaczące obniżenie cen nieruchomości w wyniku budowy kopalni cynku i ołowiu na złożu Zawiercie III 

spowoduje realne straty dla ich właścicieli i w zasadzie zgodnie z prawem unijnym powinni oni zostać 

dopuszczeni jako strona w postępowaniach administracyjnych związanych z nową kopalnią. 

Interesariuszom projektu zaleca się zbieranie wszelkich dowodów w sprawie i domagania się, aby 

osoby i podmioty posiadające nieruchomości narażone na spadki cen z powodu budowy, uruchomienia 

i likwidacji kopalni były odpowiednio zrekompensowane. 

Należy dążyć do tego aby władze wpisały do dokumentów projektu odpowiednie kwestie, regulujące 

fundusz dla wynagrodzenia spodziewanych spadków cen nieruchomości (lub ich zatrzymania w sytuacji 

gdy ceny innych podobnych nieruchomości ale położonych dalej wzrastają). Zwracamy uwagę na fakt, 

iż polskie przepisy nakazują dokonywanie wyceny nieruchomości w oparciu o ceny „w pobliżu”, a to 

oznacza, iż jeśli wszystkie ceny się obniżają to nie widać tego wprost dla żadnej z nich. Należałoby 

zatem dokonać wyceny wieloletniej porównawczo z cenami w podobnych rejonach ale takich gdzie nie 

ma podobnych kopalń. 

Zgodnie z polskim prawem inwestor musi zapłacić jedynie koszty usunięcia szkód górniczych, a nie 

koszty utraty wartości niektórych nieruchomości – jest to sprawa sporna, która jest podnoszona przy 

wielu procesach koncesyjnych. 

Interesariusze projektu powinni jak najszybciej zebrać możliwie dużo danych dla jak najlepszego 

oszacowania spadku wartości nieruchomości. Należałoby zatem organizować kampanię pism do 

podmiotów reprezentujących Skarb Państwa (w tym do Wojewody i do Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa) informujących o tym, iż wydanie koncesji na wydobycie kopalin ze złoża Zawiercie III 

spowoduje liczne pozwy indywidualne i zbiorowe przeciwko Skarbowi Państwa o wypłatę 

odszkodowań, z powodu spadku wartości nieruchomości lub utraty dochodów (np. z usług 

turystycznych). 

Kolejnym istotnym elementem wpływu na gospodarkę regionu jest zatrzymanie lub cofnięcie jego 

rozwoju jako rejonu turystycznego. W tym rejonie znajdują się następujące obiekty całkowicie 

nastawione na obsługę ruchu turystycznego, konferencje, seminaria, jak też obiekty pielgrzymek czy 

odwiedzin (muzea): 

 Poziom 511 Hotel Design & Spa http://www.poziom511.com (42 pokoje w tym 6 

apartamentów, restauracja, sala konferencyjna) – ok 7 – 9 km na wschód od granic złoża 

Zawiercie III 

 Hotel "Centuria" Wellness & SPA http://hotelcenturia.pl/ (31 pokoi, restauracja, sala 

konferencyjna) – w pobliżu granic złoża Zawiercie III 

 Oberża Czarny Pies http://czarnypies.pl/ (ok 10 pokoi, restauracja) – ok 6 – 7 km na wschód 

od granic złoża Zawiercie III 

 Hotel i Restauracja Pod Kolumnami - Jura Krakowsko - Częstochowska 

http://podkolumnami.pl/ (ok 25 miejsc dla gości w tym 5 apartamentów) - ok 15 km na 

wschód od granic złoża Zawiercie III 

 Fajkier. Hotel Wellness & Spa http://www.hotelfajkier.pl/ (ok 46 pokoi w tym 9 

apartamentów, łącznie 108 miejsc noclegowych) ok 9 km na północny wschód od granic złoża 

Zawiercie III 

 Hotel Ostaniec http://www.ostaniec.com.pl (114 miejsc noclegowych w tym kilka 

apartamentów, sala restauracyjna) ok 13 km na północny wschód od granic złoża Zawiercie III 

 Hotel Jura (Kroczyce) http://www.hoteljura.pl/ (55 pokoi, sala restauracyjna) – ok 12 km na 

północny wschód od granic złoża Zawiercie III 

 Gościniec pod Lilijką http://www.zamek-ogrodzieniec.pl/index.php/opis-obiektu (45 miejsc 

noclegowych z możliwością dostawek) Obiekt został wybudowany i wyposażony w ramach 

http://www.poziom511.com/
http://hotelcenturia.pl/
http://czarnypies.pl/
http://podkolumnami.pl/
http://www.hotelfajkier.pl/
http://www.ostaniec.com.pl/
http://www.hoteljura.pl/
http://www.zamek-ogrodzieniec.pl/index.php/opis-obiektu
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realizacji projektu „Rozbudowa bazy gastronomicznej i noclegowej obsługującej grupy szkolne 

w Podzamczu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 

2013. – ok 7 – 9 km na wschód od granic złoża Zawiercie III 

 Pod Figurą Hotel & Restaurant http://podfigura.pl/pl/ (50 miejsc hotelowych) – ok 6 km na 

wschód od granic złoża Zawiercie III. 

 Willa Verde http://www.villaverde.pl/, 166 pokoi, Centrum SPA & Wellness wraz z Parkiem 

Wodnym, ok 7 km na północ od granic złoża Zawiercie III 

 Hotel Zawiercie http://www.hotelzawiercie.pl/ 60 pokoi i 3 apartamenty, ok 3,5 km na północ 

od granicy złoża Zawiercie III 

 Hotel Skalny, Włodowice http://www.hotelskalny.infonoclegi.pl (dwie sale karczmy łącznie na 

200 osób, 24 pokoje w tym 1 apartament) - ok 7 km na północny wschód od granic złoża 

Zawiercie III 

 Zajazd Turystyczny W Leśniczówce Związek Gmin Jurajskich +48 32 671 60 48 ok 7 km na 

północny wschód od granic złoża Zawiercie III http://m-de.eholiday.pl/ubernachtung-

wn4647.html  

 Centrum Turystyki Aktywnej "Żelazko" – Schronisko młodzieżowe http://zelazko-jura.pl/ (50 

miejsc noclegowych, dwie sale konferencyjne) ok 4 km na wschód od granic złoża Zawiercie III 

Wiele innych mniejszych firm, w tym osób prowadzących agroturystykę, mniejszych zespołów miejsc 

noclegowych jest także na http://www.jura-it.pl/, http://www.jurainfo.pl/ 

http://www.eholiday.pl/kraina-noclegi-jura_krakowsko_czestochowska.html http://meteor-

turystyka.pl/noclegi,jura-krakowsko-czestochowska,58.html  

Warto podkreślić, iż część z istniejących już ośrodków jest nastawiona na klientów „z wyższej półki” 

o znacznych zasobach finansowych oraz jako miejsce dla spotkań firmowych kierownictwa dużych 

korporacji. W tej sytuacji ewentualne uruchomienie kopalni cynku i ołowiu skutecznie ograniczy 

możliwości działania tych firm i zainteresowanie potencjalnych klientów. 

W niektórych miejscowościach regionu jest już pokaźna liczba osób, które zainwestowały 

w nieruchomości dla celów indywidualnej rekreacji, odpoczynku czy zamieszkania na emeryturze. Tego 

typu inwestycje istnieją w takich miejscowościach jak: 

 Rodaki – miejscowość w woj. małopolskim tuż przy granicy z woj. śląskim i w odległości ok 1,5 

km od wschodniej granicy złoża Zawiercie III – ok 180 nieruchomości tego typu w tym ośrodek 

jeździecki, sklep z francuskimi perfumami i inne sklepy; 

 Grabowa – miejscowość w woj. śląskim przy granicy z woj. małopolskim – wewnątrz złoża 

Zawiercie III – ok 35 nieruchomości tego typu; 

 Hutki-Kanki – miejscowość w woj. śląskim przy granicy z woj. małopolskim – wewnątrz złoża 

Zawiercie III – ok 30 nieruchomości tego typu; 

 Śrubarnia – miejscowość w woj. śląskim przy granicy z woj. małopolskim – ok 1 km od granicy 

złoża Zawiercie III – ok 40 nieruchomości tego typu; 

 Żelazko – miejscowość w woj. śląskim przy granicy z woj. małopolskim – ok 1,5 km od granicy 

złoża Zawiercie III – ok 90 nieruchomości tego typu; 

Oprócz tego w ww. miejscowościach istnieje duża liczba nieruchomości, na których właściciele 

wybudowali tylko lekkie (drewniane) typowo rekreacyjne domy.  

  

http://podfigura.pl/pl/
http://www.hotelzawiercie.pl/
http://www.hotelskalny.infonoclegi.pl/
http://m-de.eholiday.pl/ubernachtung-wn4647.html
http://m-de.eholiday.pl/ubernachtung-wn4647.html
http://zelazko-jura.pl/
http://www.jura-it.pl/
http://www.jurainfo.pl/
http://www.eholiday.pl/kraina-noclegi-jura_krakowsko_czestochowska.html
http://meteor-turystyka.pl/noclegi,jura-krakowsko-czestochowska,58.html
http://meteor-turystyka.pl/noclegi,jura-krakowsko-czestochowska,58.html
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Głównymi konkurentami hoteli i miejsc noclegowych na tym terenie są inne ciekawe turystycznie 

rejony, które wskutek budowy kopalni na złożu Zawiercie III przejmą ruch turystyczny. Są to:  

 region Pienin; 

 rejon Zatora i Wadowic (obecnie poprawia się znacząco dojazd do tego rejonu w tym 
uruchomiono pociągi przez Oświęcim); 

 rejon Ojcowa i Pieskowej Skały (sporo zmodernizowanych ośrodków turystycznych); 

 północna część Jury w rejonie od Myszkowa do Olsztyna k/Częstochowy (obecnie 
niedoinwestowana w bazę hotelową co łatwo może ulec zmianie); 

 rejon od Miechowa do Racławic (obecnie niedoinwestowany ze względu na złe zarządzanie 
regionem i brak koncepcji rozwoju ale ulega to zmianie); 

 rejon Gorczańskiego Parku Narodowego; 

Wszystkie sześć konkurencyjnych regionów bez trudu przejmie turystów z rejonu Ogrodzieńca i gmin 

przylegających, gdy uruchomiona zostanie tam kopalnia cynku i ołowiu. 

Szacunkowa liczba osób, zatrudnionych w ośrodkach turystycznych w pobliżu złoża Zawiercie III lub 

osób współpracujących wynosi ponad 2.500 (liczba ta uwzględnia usługi pośrednie).
47

 

Szacunkowa wartość inwestycji turystycznych w rejonie złoża Zawiercie III (wartość dotąd 

poniesionych nakładów w cenach z 2015 roku) to kwota rzędu 0,6 – 0,9 mld złotych. Kwota ta zawiera 

koszty budowy, wyposażenia, adaptacji i przystosowania dla celów turystyki oraz nakłady 

współfinansowane z różnych środków pomocowych, również unijnych. Ponadto trudne do 

oszacowania, choć znaczące nakłady zostały poniesione przez osoby indywidualne. 

Można założyć, że przynajmniej 2/3 istniejącej bazy turystycznej stanie się niepotrzebne, tzn. obłożenie 

turystami będzie znacznie mniejsze, bądź ceny będą musiały być znacząco obniżone.  

Poniżej wybrano szereg informacji o ,,miastach-duchach’’ jakie pozostały po działających w przeszłości 

kopalniach czy obszarach wydobywczych. 

Z publikacji https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/ można dowiedzieć się o takich 

miastach w stanie Nowy Meksyk (USA): 

 Ancho, Cerrillos, Chloride, Colfax, Dawson, Duran, Elizabethtown, Engle, Golden 

 Hagan, Hanover / Fierro, Hillsboro, Kelly, Lake Valley, Lincoln, Loma Parda 

 Madrid, Magdalena, Mogollon, Monticello, Montoya, Organ, Pie Town 

 Pinos Altos, Shakespeare, White Oaks 

Innym modelowym przykładem porzuconego miasta po wydobyciu kopalin jest Seweell w Chile 

http://www.timetravelturtle.com/2012/03/sewell-mining-town-chile/  

Również w Australii jest spora liczba takich ,,miast-duchów’’. Prowadzona jest też szeroka dyskusja 

publiczna o tym co się stanie w przyszłości z niektórymi miastami: 

http://www.news.com.au/travel/australian-holidays/inside-australias-ghost-towns/news-

story/afc51a7cb7f35b0149dcfc5df94ec0f9  

http://www.abc.net.au/news/2014-05-21/mining-boom-bust-could-leave-pilbara-littered-with-ghost-

towns/5465836  

Kolejnym przykładem jest miasto Berlin w stanie Nevada USA:  

http://www.westernmininghistory.com/towns/nevada/berlin  

                                                                 
47 Szacunki własne MCP 

https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article87513
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article79332
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article79350
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article79361
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article79381
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article87504
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article79389
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article80505
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article87461
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article87533
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article87456
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article79366
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article87469
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article79358
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article79358
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article87497
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article79354
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article87479
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article79363
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article80507
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article87493
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article80511
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article87486
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article87523
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article79368
https://www.newmexico.org/nm-adventures-ghost-towns/#article93742
http://www.timetravelturtle.com/2012/03/sewell-mining-town-chile/
http://www.news.com.au/travel/australian-holidays/inside-australias-ghost-towns/news-story/afc51a7cb7f35b0149dcfc5df94ec0f9
http://www.news.com.au/travel/australian-holidays/inside-australias-ghost-towns/news-story/afc51a7cb7f35b0149dcfc5df94ec0f9
http://www.abc.net.au/news/2014-05-21/mining-boom-bust-could-leave-pilbara-littered-with-ghost-towns/5465836
http://www.abc.net.au/news/2014-05-21/mining-boom-bust-could-leave-pilbara-littered-with-ghost-towns/5465836
http://www.westernmininghistory.com/towns/nevada/berlin
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Podstawową przyczyną dlaczego po wydobyciu rud metali zostają ,,miasta-duchy’’ lub miasta mające 

tylko resztkową liczbę mieszkańców jest taka, iż wydobycie w znaczący sposób degraduje okolicę. 

Niewiele osób jest chętnych aby w czasie działania kopalni rud metali inwestować tam w inną 

działalność. Również z tego powodu, że zarobki w kopalni są zwykle wyższe niż innych rodzajach 

przemysłu inwestorzy nie próbują konkurować z płacami w samej kopalni ale przenoszą się gdzie 

indziej. Zatem powoli całe miasto jest uzależnione wyłącznie od tego jednego przedsiębiorcy, a potem 

w momencie jej likwidacji (czy bankructwa) przerwane zostaje także życie całej tkanki miejskiej. 

Szczególnie dużo potencjalnych ,,miast-duchów’’ istnieje na terenie Federacji Rosyjskiej, gdzie 

tworzono miasta wokół pojedynczej kopalni czy pojedynczego dużego zakładu przemysłowego, 

a najbliższy inny ośrodek miejski był kilkadziesiąt czy 100 km dalej. Tworzy to sytuację całkowite 

uzależnienia życia regionu i przyszłości jego mieszkańców od tego jednego zakładu. Na początku 

wydaje się to interesujące ale po latach mieszkańcy tego rejonu zaczynają czuć się jak lokatorzy dość 

przyjemnego ale więzienia, gdzie nic innego poza zakładem nie istnieje. 

Dla przykładu wszyscy mieszkańcy miasta Niznevartovsk (ros: Нижневартовск) na Syberii 

z niepokojem oczekują dnia, gdy skończą się zasoby ropy i gazu w tym rejonie. Są one eksploatowane 

od lat 60-tych XX wieku ale wiadomo, że już niedługo, prawdopodobnie za 8 – 15 lat nie będą dalej 

opłacalne. Miasto to posiadające obecnie ćwierć miliona mieszkańców zależy w 100 % od jednego 

rodzaju przemysłu: przemysłu wydobywczego. Tyle samo ludności miało już w roku 1989 i ta liczba nie 

zmienia się. Jest to optymalna populacja (licząc wraz z rodzinami) jaka jest potrzebna do obsługi 

okolicznych pól naftowych. Lokalizacja miasta (z każdej strony otoczone jest 100 – 300 km podmokłych 

obszarów) plus klimat (zimą do minus 35 st. C., latem do plus 25 st C) wyklucza inne realne inwestycje. 

Lokalizacja tego miasta jest całkowicie sztuczna – powstało z nasypania milionów ton piasku na bagna 

oraz palowania po to, by w ogóle można było coś zbudować. Paradoksem jest, że miasto będące 

obecnie na czwartym miejscu najbogatszych miast Federacji Rosyjskiej za 20-25 lat przekształci się w 

,,miasto duchów’’ gdyż złoża wokół tego miasta już są na wyczerpaniu i będą eksploatowane najwyżej 

15-19 lat. 

Klasycznym przykładem jest obecnie KGHM S.A. Ministerstwo Finansów podało w sprawozdaniu 

operatywnym z wykonania budżetu państwa, że dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin 

wyniosły na koniec października 2015 1.339,533 mln zł. Z czego sam KGHM S.A. zapłacił ponad 1 mld 

złotych. Zatem tak naprawdę większość wpływów z istnienia kopalni na złożu Zawiercie III trafi wcale 

nie do środowisk lokalnych ale zużyte będzie przez rząd centralny w Warszawie na łatanie ogólnego 

deficytu budżetowego. Za to długoletnie skutki gospodarcze i skutki ekonomiczne dla regionu po 

zamknięciu kopalni zostaną jako problem danego regionu. 

Za skutki ekonomiczne i skutki pośrednie starych kopalń budżet Państwa nie płaci, to lokalne 

społeczności szukają same dróg rozwoju. Ciekawym przykładem jest gmina Wałbrzych, która w bardzo 

bolesny sposób na początku lat 90-tych przekonała się czym jest uzależnienie od górnictwa. Po jego 

upadku rozwinęła teraz zupełnie inne kierunki rozwoju. Jak teraz inwestor próbuje uruchomić 

ponownie kopalnię w tym regionie to społeczność zdecydowanie przeciwko temu protestuje uważając, 

że nie chcą już nigdy podobnego kolejnego przypadku. 

Kolejnym mitem jest ,,duża liczba miejsc pracy’’ tworzona pośrednio przez przemysł wydobywczy. 

Dokumenty biznesowe przedstawione przez inwestora dla giełdy w Toronto pokazują, że planowany 

biznes plan kopalni zakłada jedynie wydatki pośrednie w wysokości rocznej: 

- Środki na zabezpieczenie rekultywacji 11,3 mln dolarów czyli ok 42 – 45 mln złotych; To 

pokazuje, że w budżecie projektu nie ma środków na zabezpieczenie przez wiele lat kosztów 

nadzorowania takiego obiektu i utylizacji wycieków jakie będą z tych milionów ton odpadów. Nie 

ma też żadnej pozycji na rekompensatę utraconych podatków i wartości okolicznych terenów. 

- Zużycie energii na wentylację i część podziemną kopalni (2,3 MW mocy zainstalowanej), 

kruszenie i flotację (ok 10,7 MW mocy zainstalowanej) da pewne dochody dla spółki dystrybucji 

energii elektrycznej w tym rejonie; 
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- Podatki od nieruchomości zajmowanych przez zakład wydobywczy wyniosą prawdopodobnie ok 

1,5 – 2,5 mln złotych rocznie ale trafiać będą tylko do gminy gdzie będzie ulokowana ta 

inwestycja (nie objęte podatkiem od budowli są stawy osadów poflotacyjnych); 

- obsługa i konserwacja wydobycia i przeróbki łącznie 4 USD na tonę czyli ok 8 mln dolarów 

rocznie – będą to głównie zlecenia dla firm spoza regionu; 

- robocizna to ok 10 USD na tonę czyli ok 20 mln dolarów rocznie w kopalni, zakładzie 

przeróbczym oraz nadzorze. Zakłada się w ww. dokumentach średnią płacę dla pracowników ,,na 

powierzchni’’ około 6.100 zł na miesiąc brutto, a wyższą dla pracowników pod ziemią. Realne 

zarobki będą jednak zależeć od warunków konkurencyjnych. Jeśli (co jest prawdopodobne) będą 

znaczne ograniczenia zatrudnienia w śląskich kopalniach to przez wiele lat będzie można 

stosunkowo łatwo zatrudnić osoby z doświadczeniem górniczym po niezbyt wysokich stawkach. 

W Polsce nie ma przepisu ustalającego dla zawodu górnika pensji minimalnej (wyższej niż ta 

która obowiązuje w całym kraju). 

- przewiduje się dostawę koncentratów z tej kopalni przede wszystkim do hut w Europie. Zatem 

większość pośrednich zysków zabiorą huty poza Polską. Wystąpi więc sytuacja podobna jak 

w Afryce czy Ameryce Południowej, gdzie lokalne społeczności ,,widzą’’ tylko niewielki fragment 

wartości wydobytej kopaliny. 

Kopalnia cynku i ołowiu w tej lokalizacji na granicy z obszarem Jurajskich Parków Krajobrazowych 

zniszczy prawie całkowicie zainteresowanie jakąkolwiek turystyką w tym regionie. W jednym z dalszych 

akapitów jest opis firm, które są zależne od turystyki i jest ich dużo. Ponadto praktycznie nie będzie 

zainteresowania budową w tym rejonie domów rekreacyjnych czy domów dla dłuższego zamieszkania 

– będą to wszystkie objawy „monokultury wydobywczej”. Zanieczyszczenie wód spowoduje nie tylko 

upadek firm prowadzących sprzedaż wody butelkowanej oraz produkcję napoi ale także upadek 

związanych z nimi gałęzi (transport itp.). Zanieczyszczone wody nie będą tez mogły być użyte w 

procesach np. chłodzenia co dodatkowo pogorszy warunki funkcjonowania przedsiębiorstw 

uzależnionych od dostępu do wody o określonych parametrach oraz firm powiązanych z nimi 

technologicznie lub kapitałowo) wpływając na opłacalność rozwoju niektórych innych gałęzi przemysłu.  

Polskie ustawy nie precyzują sposobu rekompensowania lokalnego społeczeństwa w takiej sytuacji. 

W Polsce nie jest tworzony ,,fundusz stabilizacyjny’’ z dochodów z wydobycia kopalin ale natychmiast 

idą one do budżetu i są „przejadane”, tzn. zużywane na inne ważne cele społeczne. Dla przykładu 

nawet w tak małym kraju jak Chile zgromadzony fundusz na koniec roku 2014 wynosił łącznie prawie 

,25 mld dolarów
48

: 

W Chile pozostaje jedynie kilkanaście procent wartości wydobytej kopaliny (w zależności od wielkości 

złoża). Podatki w tym kraju to 5% wartości wydobytej kopaliny plus 35 % z zysku podmiotu, jeśli zysk 

ten trafia całkowicie za granicę. Przy rentowności projektu rzędu 8-10 % tak naprawdę Chile dostaje 

według wartości nie więcej niż 9 % kopaliny, plus w postaci wydatków lokalnych (płace, woda, energia 

elektryczna) dodatkowo około 10-18 % (niekiedy nieco więcej). Chile podnosi stopniowo (też od 2015 

roku) te opłaty tak, aby zmaksymalizować zyski dla społeczeństwa ale nadal nie jest to zbyt duża 

kwota. Takiej kwoty nie ma w ogóle w Polsce tzn. dziesiątki lat działania przemysłu wydobywczego 

(miedzi i węgla a także cynku i ołowiu) nie spowodowały powstania żądnego funduszu na ogólne 

potrzeby społeczeństwa gdyż po prostu zużyto wypracowane zyski na inne cele a nie stworzono rezerw 

na zabezpieczenie skutków jakie są po wyłączaniu kopalń gdy setki firm wokół górniczych bankrutują 

lub się likwidują. 

Zatem generalnie przemysł wydobywczy na świecie to zysk dla akcjonariuszy i rządów, 

a w najmniejszym stopniu pożytek dla społeczności lokalnych. Przy systemie podatkowym i regułach na 

                                                                 
48 http://www.reuters.com/article/chile-budget-idUSL1N0V91FF20150130#o9o9M1gWraCRij4V.99 
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rynku pracy jakie istnieją w Polsce można nawet oczekiwać, iż efekt ekonomiczny netto dla regionu 

w postaci płac i podatków będzie znikomy. 

5.10 Wpływ na społeczeństwo 

Dla pokazania porównawczo wpływu na społeczeństwo eksploatacji i przeróbki rudy cynku i ołowiu 

dokonano analizy pięciu podobnych co do liczby mieszkańców gmin województwa małopolskiego. 

Wybrano do tego celu gminy: Bolesław, Bukowno, Kłaj, Wojnicz oraz Zator. Skorzystano z bazy danych 

o nazwie Statystyczne Vademecum Samorządowca
49

, bazy Państwowej Komisji Wyborczej oraz innych 

baz danych. 

Tabela 12 Porównanie 5 podobnych gmin z województwa małopolskiego – dane za rok 2013 

 Bolesław Bukowno Kłaj Wojnicz Zator 

Ludność 7817 10411 10559 13312 9299 

Urodzenia żywe 59 90 103 131 93 

Dochody budżetu gminy 

na 1 mieszk. w zł 

3325 3425 2863 2580 3551 

Dochody własne w mln 

złotych 

18,7 25,9 12,7 12,3 15,8 

Mieszkania oddane od 

użytkowania na 10.000 

ludności 

11 9 33 40 24 

Radni gminy według 

wieku, 50 lat i więcej w 

składzie Rady % 

67 80 53 53 93 

Bezrobotni w % w liczbie 

ludności w wieku prod. 

8,9 8,8 6,9 7,7 9,9 

Frekwencja w pierwszej 

turze wyborów 

prezydenckich 2015 

47,41 49,82 51,75 48,77 52,55 

Frekwencja w wyborach 

samorządowych 2014  

55,57 52,08 56,86 51,32 55,40 

Źródło: GUS, PKW, samorząd województwa i inne źródła 

Informacja o dochodach pokazuje, że dwie gminy „górniczo-hutnicze” dzięki zakładom cynku i ołowiu 

mają co prawda wyższe dochody o ok 400-500 złotych na mieszkańca niż ,,zwykłe’’ gminy, ale gmina 

„turystyczna” czyli Zator potrafi osiągnąć porównywalne dochody w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. 

W pierwszych dwóch gminach jest znacznie mniejsze zainteresowanie nowymi mieszkaniami. Ich liczba 

jest w proporcji znacznie niższa. W ‘’biedniejszych’’ gminach mieszkańcy budują znacznie więcej gdyż 

tam bardziej im się podoba mieszkać. Widać, że więcej jest urodzeń w stosunku do liczby mieszkańców 

w tych gminach, które nie zależą od górnictwa i hutnictwa. W dokładniejszych danych o strukturze 

ludności według płci i wieku widać, że w gminie Bolesław jest nietypowa sytuacja pod względem liczby 

kobiet w wieku 45 – 49 lat. W przeszłości musiał działać jakiś czynnik, który spowodował, iż znaczna 

część kobiet wyjechała (prawdopodobnie około 20-24 lat temu czyli około roku 1990- 1992). 

                                                                 
49 http://krakow.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/ 

http://krakow.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/


Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni ...  
Raport  

 

RR 4448 / 003  Strona 97 z 110 

Co ciekawe, mimo wysokich dochodów obie gminy Bolesław i Bukowno nie mają niższego 

współczynnika bezrobotnych co stanowi doskonały dowód na to, iż nie ma lepszych szans zawodowych 

w tym rejonie w porównaniu z innymi gminami. 

Przedstawiona analiza pokazuje, iż poza oczywistym „wyższym dochodem” nie ma drastycznych różnic 

społecznych między gminami „górniczo-hutniczymi”, a innymi. Różnice te będą jednak narastać na 

niekorzyść tych gmin gdy podmioty górnicze zakończą działalność. 

6 Możliwe sposoby ograniczenia oddziaływań 

Największym ryzykiem ekonomicznym i społecznym jest sytuacja, w której nastąpi (z przyczyn 

ekonomicznych) porzucenie przez inwestora działającej kopalni bez odłożenia odpowiedniej kwoty na 

fundusz jej rekultywacji. Obowiązujące polskie prawo zakłada stopniowe gromadzenie środków na 

fundusz rekultywacji przy czym wpisane w ustawie kwoty są dalece niewystarczające. 

W rzeczywistości światowy przemysł wydobywczy ma wieloletnią (ponad 300-letnią) tradycję 

porzucania kopalń bez przeprowadzenia ich rekultywacji. Najczęściej odbywa się to w ten sposób, iż 

operatorem kopalni jest spółka o niewielkim kapitale, który wystarcza tylko na jej uruchomienie (przy 

pomocy kredytów) i jej kapitału ulega obniżeniu przez wypłatę dywidend do momentu zamknięcia 

działalności. Zatem potem nie pozostaje już podmiot z kapitałami wystarczającymi na pokrycie ryzyk, 

które mogą się ujawnić za 5 – 20 lat z powodu nie dokończonej rekultywacji czy zapłatę za pośrednie 

straty ekonomiczne w regionie. 

Dalej opisano przykłady z Polski i z USA 

W rocznikach GUS podawane są ilości wytworzonych osadów poflotacyjnych, ilości podawanych 

odzyskowi. W danych za rok 2014 można znaleźć: 

 Powierzchnia stawów osadowych wynosiła 3898 ha, z tego rekultywacji poddano 146 ha. 

 Odpady wytworzone przy płukaniu i czyszczeniu kopalin –359 tys. ton, w tym poddano 

odzyskowi 14,6%, unieszkodliwiono 5,6%,  

 Odpady wytworzone z flotacyjnego wzbogacania metali nieżelaznych - 30 647 tys. ton, w tym 

poddano odzyskowi 66%
50

 (w tym część na budowę obwałowań nowych składowisk),  

 Odpady nagromadzone z płukania i czyszczeniu kopalin - 458 897,7 tys. ton 

 Odpady nagromadzone z flotacyjnego wzbogacania metali nieżelaznych – 613 639 tys. ton,  

 W 2012 roku wytworzono 68 025 000 ton odpadów wydobywczych; więcej wytworzyła tylko 

Rumunia, Bułgaria i Szwecja. 

 Powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagających rekultywacji 40 054 

ha, 

 Natomiast powierzchnia gruntów zrekultywowanych i zagospodarowanych w ciągu roku 1513 

ha, przekazane innym użytkownikom 916 ha 

Do rekultywacji pozostało sporo - powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych 

wymagających rekultywacji 40 054 ha, powierzchnia gruntów zrekultywowanych i zagospodarowanych 

w ciągu roku 1513 ha. 

Rocznik GUS w danych za 2014 pokazuje tez inne pośrednie skutki przemysłu wydobywczego w Polsce: 

                                                                 
50

 Dane ze strony 349, tabela 7(255) Odpady wytworzone i dotychczas składowane według rodzajów. 
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Wody z odwadniania zakładów górniczych to 990 mln metrów sześciennych ale tylko 8,3 % wód jest 

wykorzystywane, reszta jest zrzucana do cieków wodnych. W tym jest 194 mln metrów sześciennych 

wód zasolonych. 

W załączeniu przykładowa mapa ze stanu Colorado w USA pokazująca liczbę porzuconych kopalń 

w większości wymagających jeszcze działań zaradczych czy nadzoru środowiskowego lub utylizacji 

groźnych odcieków
51

. 

 
Źródło: portal www.westernmininghistory.com  

Rysunek 34 Mapa porzuconych kopalń na terenie stanu Kolorado (USA) 

Likwidacja szkód po kopalniach jest bardzo złożonym procesem nie tylko technicznym ale też 

prawnym. Zazwyczaj skażenie rozprzestrzenia się wieloma drogami przez cieki wodne jak też wody 

podziemne. To powoduje dziesiątki sporów prawnych i liczne koszty obsługi prawnej procesu przez 

dziesięciolecia. Najczęściej społeczności lokalne nie mają środków na taką dodatkową działalność. Z 

tego powodu w USA było wiele projektów ustaw w tym zakresie np. opisana poniżej
52

. 

Dokument S.1848 zezwalający Agencji ds. Ochrony środowiska wydawanie pozwoleń na 

porządkowanie nieczynnych kopalń na terenie Stanów Zjednoczonych.  

Pozwolenia te mogą być wydawane jedynie dla osób, przedsiębiorstw i agencji, bez prawnej 

odpowiedzialności za przebieg oczyszczania. Podmiot, który uzyskał pozwolenie nie ponosi 

odpowiedzialność za jakiekolwiek zanieczyszczenia powstałe w wyniku prac remediacyjnych w kopalni, 

określone w ustawie dot. wód, ustawie środowiskowej, ustawie o odpowiedzialności 

i odszkodowaniach. Przepisy te umożliwiają także wydawanie tego typu zezwoleń władzom stanowym 

Instytucjom prowadzącym programy dla lokalnej ludności plemiennej, jeśli mają zatwierdzony proces 

ich wydawania przez Agencję ds. Ochrony Środowiska.  

Jak widać jest to tylko jeden z problemów jaki powstaje w takich sytuacjach. Spory prawne o to kto 

powinien zapłacić i jakie kwoty są trwałym elementem towarzyszącym przemysłowi wydobywczemu 

w wielu krajach. W krajach Afryki, a także w niektórych krajach Ameryki Południowej inwestorzy nie są 

poddani ścisłemu nadzorowi władz i potrafią pozostawić po sobie liczne problemy. 

Szczególnie sytuacja ta jest możliwa w przypadku gdy wiele danych o środowisku nie jest w rękach 

publicznych ale wyłącznie w rękach inwestora i tylko on i jego konsultanci najlepiej wiedzą jakie są np. 

                                                                 
51 http://www.westernmininghistory.com/mine_state/colorado  
52 https://www.cbo.gov/sites/default/files/109th-congress-2005-2006/costestimate/s18482.pdf  

http://www.westernmininghistory.com/
http://www.westernmininghistory.com/mine_state/colorado
https://www.cbo.gov/sites/default/files/109th-congress-2005-2006/costestimate/s18482.pdf
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kierunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Jeśli dany podmiot wydobywczy znika (likwiduje się lub 

bankrutuje) wiele informacji przepada lub znika celowo zniszczonych. W tej sytuacji likwidacja 

ewentualnych szkód jest bardzo utrudniona.  

Nawet dobrze przeprowadzone badania niekoniecznie dają dobrą prognozę przyszłego zagrożenia dla 

środowiska. W publikacji
53

 zestawiono szereg problemów porównując dokumentacje wytworzone 

przed uruchomieniem kopalni z realną sytuacją, jaka miała miejsce po jej działaniu i zamknięciu. 

Wnioski z tego badania pokazują, iż dokumenty środowiskowe często były niepełne i nie wykonano 

szeregu testów, jakie powinny w odpowiedni sposób sprawdzić samą rudę ale także skały, jakie będą 

przerabiane w kopalni: 

,,Identyfikacja geologii i mineralizacji przeprowadzona w oparciu o ocenę oddziaływania na środowisko 

jest generalnie ,,tępym narzędziem’’ do przewidywania wpływu na jakość wód. Informacja na temat 

geologii i mineralogii kładzie nacisk na rudę, a nie na cały wydobywany materiał, będący głównym 

zagrożeniem dla czystości i zasobów wód. Znaleziono słabą korelację pomiędzy geologią i mineralizacją 

rudy z potencjalnym drenażem kwasu. Podobnie istnieje mała korelacja z wpływem na jakość wód. 

Rozbieżność lub brak dobrej argumentacji pomiędzy zidentyfikowaną mineralizacją i drenażem kwasu 

sugeruje konieczność koordynacji zagadnień z zakresu mineraologii i drenażu kwasu w procesie 

przewidzianym w federalnym prawie środowiskowym (NEPA). Jak nadmieniono w jednym z raportów 

(Maest i in. 2005) te same badania geochemiczne powinny być prowadzone dla wszystkich 

parametrów w odniesieniu do określenia wpływu na jakość wód. Ponadto w raporcie z oceny 

oddziaływania na środowisko powinno się znaleźć więcej informacji na temat mineraologii 

i mineralizacji. 

Przegląd raportów z oceny oddziaływania na środowisko odbywał się w latach 1978 – 2004. 

Dostępność charakterystyk geochemicznych wpływa na możliwość określenia potencjału 

zanieczyszczania przez kopalnie zasobów wodnych. Począwszy od roku 1980 kopalnie zaczęły 

dostarczać podstawowe informacje geochemiczne, takie jak statyczne i krótkotrwałe testy ługowania. 

Po 1990 roku wiele z kopalń zaczęło prowadzić testy kinetyczne i statyczne. Raporty przeprowadzone 

po roku 1990 powinny zawierać bardziej wiarygodne informacje na temat oddziaływania na jakość 

wód, niż te opublikowane w latach wcześniejszych’’. 

Analiza doświadczeń zagranicznych wskazuje, iż należy domagać się przeprowadzenia przez Inwestora 

dziesiątków dodatkowych testów dla określenia zagrożeń. 

Kolejnym zabezpieczeniem stosowanym szeroko na świecie jest żądanie gwarancji bankowej lub 

podobnego instrumentu finansowego dla spłacenia przyszłych kosztów rekultywacji składowiska 

odpadów. Klasyczny przykład to spór na początku lat 2000-tych w Szwecji o wysokość tej gwarancji
54

: 

,,...Podniesienie bariery pozwoli na dalszą planową produkcję do roku 2025. Pozwolenie zostało 

wydane pod koniec roku 2002, z zastrzeżeniem, że Zinkgruvan będzie odkładał odpowiednie środki na 

fundusz remediacyjny. Ma on wynieść 150 mln SEK, czyli około 22 mln dolarów według obowiązujących 

kursów (w roku 2004). Wymagane było również potwierdzenie, że odpady z wydobycia i przetwarzania 

rud miedzi nie będą powodowały wytwarzania się kwasów, a zdeponowane do tej pory odpady również 

go nie generują. Zakłady zwróciły się o zmniejszenie kwoty i zgodę na dostarczenie rękojmi przez 

określony czas. Stwierdzono również, że kwoty potrzebne na rekultywacje będą niższe niż oczekiwane. 

W grudniu 2003 r, Sąd Najwyższy określił depozyt zabezpieczający w kwocie 65 mln SEK. Był on 

przewidziany na pokrycie kosztów związanych z działalnością zamknięcia zakładu, chyba, że Zinkgruvan 

wykazałby zadowalający stan środowiska, wtedy ten fundusz byłby zmniejszony. Zakład przedstawił 

nowy plan zamknięcia 1 grudnia 2004 roku …’’.  

                                                                 
53 http://www.asmr.us/Publications/Conference%20Proceedings/2006/1122-Maest-CO.pdf  
54 A Technical Review of Zinkgruvan mine, John R. Sullivan, 13.12.2004 

http://www.asmr.us/Publications/Conference%20Proceedings/2006/1122-Maest-CO.pdf
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Warto zauważyć, iż wysokość tego depozytu była uzależniona od tego czy odpady poflotacyjne miały 

tendencję do tworzenia kwasu siarkowego czy nie. Głównym zagadnieniem jest bowiem to, iż 

oszczędnie zaprojektowany proces technologiczny pozostawia istotne ilości siarczków (głównie 

siarczków cynku i ołowiu) w odpadach poflotacyjnych. To powoduje znacznie wyższe zagrożenie dla 

środowiska niż w innych typowych składowiskach odpadów poflotacyjnych, gdzie w ogóle nie jest 

eksploatowana ruda siarczkowa (a np. rudy tlenkowe).  
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7 Podsumowanie najistotniejszych ryzyk dla otoczenia planowanej kopalni 

7.1 Kluczowe ryzyka 

Poniższej wypunktowano kluczowe ryzyka dla całego regionu w tym mieszkańców miasta Zawiercia, 

przedsiębiorców w regionie, a także osób przyjeżdżających do niego w celach odpoczynku i rekreacji. 

 Zagrożenia geotechniczne - zmiany poziomu wód gruntowych mogą powodować deformacje na 

powierzchni ziemi, a tym samym pogorszyć warunki eksploatacji ciężkiego sprzętu (suwnic), 

istniejących budynków i instalacji. Obiekty te nie były projektowane do funkcjonowania na 

terenach zagrożonych działalnością górniczą. 

 Zmiany w dostępie do wód gruntowych, w przypadku wielu podmiotów gospodarczych, studnie 

głębinowe mogą przestać działać. Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, właściciel 

kopalni ma obowiązek odtworzenia stanu sprzed powstania szkody, a więc woda musi być 

dostarczana do odbiorców przez operatora kopalni, nieznane są jednak warunki finansowe
55

 

oraz jakość tej dostawy. 

 Zmiany w jakości wody podziemnej – nowo powstały lej depresji ściągnie zanieczyszczone wody 

z południa wraz ze szkodliwymi substancjami. 

 Ryzyko dla istniejącego rurociągu tlenowego z Dąbrowy Górniczej, możliwość powstania kosztów 

jego modernizacji lub przesunięcia. 

 Osiadania gruntu/ sejsmika / zjawiska krasowe spowodowane działalnością górniczą. 

 Sytuacja w warunków spraw geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych jest skomplikowana, w 

rejonie Zawiercia występują zjawiska krasowe oraz zjawisko sufozji. Istnieje też możliwość 

pęcznienia i kurczenia się warstw zawierających w sobie utwory gliniaste. Wszystkie te zjawiska 

mogą w sposób znaczący oddziaływać na obiekty znajdujące się w zasięgu leja depresji. 

 Budynki, instalacje produkcyjne, rurociągi i niezbędna infrastruktura należące do różnych 

podmiotów gospodarczych znajdą się w strefie oddziaływań co może wpłynąć na ich 

funkcjonowanie, bezpieczeństwo użytkowania itd.  

 Budynki i instalacje dotąd zbudowane w rejonie i obok złoża Zawiercie III nie są przystosowane 

do funkcjonowania w warunkach szkód górniczych. 

 Nowi inwestorzy nie będą zainteresowani inwestycjami na terenie zagrożonym oddziaływaniem 

kopalni co odbije się na innej działalności w regionie i skieruje go ku monokulturze wydobywczej. 

 Emisje pyłu z instalacji przeróbki rudy mogą znacząco wpłynąć na mikroklimat w regionie 

i podwyższyć zachorowalność na niektóre choroby (w szczególności choroby układu 

oddechowego) w rejonie o dużej gęstości zaludnienia.  

 Ze względu na emisje (dodatkowe) pyłu bardzo drobnego (10-90 mikronów) jego 

rozprzestrzenianie się może być na duże odległości (wielu kilometrów w regionie). 

 Ryzyko dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń filtracyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych.  

 Stopniowe przesuwanie się leja depresji z południa w kierunku północnym poprzez rozpoczęcie 

eksploatacji na złożu Klucze a także Zawiercie III, Rodaki-Rokitno Szlacheckie, Marciszów, 

Chechło (i ewentualnie innych obszarów w rejonie sołectw Rodaki, Ryczówek i Kwaśniów w 

gminie Klucze) spowoduje duże zmiany w równowadze wodnej na wielu poziomach 

wodonośnych. Wskutek tego może nastąpić kumulacja oddziaływań co może skutkować 

konsekwencjami o zakresie i zasięgu znacznie przewyższającym spodziewany. 

                                                                 
55 Po likwidacji kopalni może powstać sytuacja, że nie będzie środków na pokrycie kosztów dostarczania wody do odbiorców. Może tez być 
sytuacja, że dostarczana woda nie będzie tej samej jakości co obecnie. 
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 Istnieją ryzyka dla przyszłości obiektów hotelowych i rekreacyjnych na tym terenie ze względu na 

spadek zainteresowania klientów wypoczynkiem w rejonie dużej kopalni cynku i ołowiu. 

 Ze względu na istnienie kopalni liczne inne firmy nie będą zainteresowane inwestowaniem 

w tym rejonie z innym rodzajem produkcji, która mogłaby być pod działaniem emisji czy 

podobnymi skutkami. 

 Dotychczas funkcjonujące przedsiębiorstwa uzależnione od dostępu do wody o określonych 

parametrach oraz firmy powiązane z nimi technologicznie lub kapitałowo mogą ograniczać 

działalność lub z niej rezygnować. 

 Spadek cen nieruchomości o 15 - 20 % w rejonie ze względu na brak popytu na zakup w takiej 

lokalizacji 

 Nieodwracalne szkody – obniżenie poziomu wód i ich zanieczyszczenie – jest to zniszczenie 

przyszłości ekonomicznej miasta i gminy Zawiercie. 

 Szkody w unikalnych terenach chronionych, podobnych terenów nie ma w tej części Europy. 

 Koszty doprowadzenia wody po zakończeniu eksploatacji w tym spory o jej podział między różne 

społeczności i firmy - może występować okresowo jej deficyt. 

 Koszty nadzoru nad składowiskami i osadnikami ze szlamami. 

 Koszty wzrostu opieki zdrowotnej zabezpieczenia środków z ZUS na wypadki i renty. 

7.2 Rekomendacje 

Opisane w tym rozdziale rekomendacje kierowane są do wszystkich interesariuszy projektu, tzn. osób 

i podmiotów, które znajdą się w zasięgu oddziaływania (pośrednio i bezpośrednio) projektowanej 

inwestycji. 

Inwestor planuje wyeksportować całość wydobytego surowca – pozostawiając szkody wywołane 

wydobyciem i przetworzeniem w rejonie zawierciańskim. 

Produkowany w Polsce dotychczas ołów jest w 50% eksportowany a cynk nawet do 90% - część zysków 

trafi poza Polskę do anonimowych akcjonariuszy firmy i firm z nią stowarzyszonych. 

Warto wykonać rachunek zysków i strat pozbycia się nieodnawialnych zasobów kosztem zatrucia 

zbiornika dobrej jakości wód i kosztem przyszłości regionu. 

Rekomendacje związane z ujawnieniem pełnych danych o projekcie. 

Interesariusze projektu powinni domagać się od inwestora ujawnienia dokładnego składu skał 

i minerałów, jakie pozostaną po procesie mielenia i flotacji z uwzględnieniem stopnia ich 

rozdrobnienia. Wielkość ta ma kluczowe znaczenie dla oceny zagrożeń środowiskowych jakie przez 

dziesięciolecia stwarzać będą osadniki tych odpadów. Ten dokładny skład minerałów i skał powinien 

ujawniać (poza cynkiem i ołowiem) dokładny bilans arsenu, kadmu, talu, galu, germanu, srebra 

i szeregu innych metali, które występują w skałach tego regionu. 

Interesariusze projektu powinni domagać się od inwestora dokładnej listy odnośnie ilości stosowanych 

odczynników flotacyjnych wraz z ich bilansem i danymi o ładunkach tych substancji, które trafiać będą 

na osadniki a następnie do wód płynących. Należy domagać się od Inwestora ujawnienia czy 

rzeczywiście dla procesu flotacji rudy będzie używał cyjanku sodu lub podobnych toksycznych 

substancji. 

Należy domagać się, ze względów środowiskowych, całkowitego zakazu użycia związków chromu 

w procesie przetwórczym nowej kopalni. Domagać się należy spodziewanych i uzasadnionych 

badaniami wynikami zawartości resztkowej tych substancji oraz deklaracji o stopniu skuteczności 

usuwania tych substancji w podczyszczalni czy oczyszczalni ścieków. Powinna być zatem pokazane 

jednoznacznie jakie resztkowe ilości tych substancji trafią do środowiska wodnego. 
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Inwestor powinien też pokazać analizę, w jaki sposób te odczynniki wpływać będą na elementy 

biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne i inne elementy wymienione w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych oraz w 

jaki sposób cały projekt wpływać będzie na parametry wód wskazane w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych.
56

 Interesariusze powinni się domagać pełnej informacji o planowanym kierunku zrzutu 

wód z odwodnienia kopalni oraz miejsca planowanego zrzutu wód z części naziemnej kopalni oraz z 

miejsc przerobu rudy. 

W czasie trwania procedur środowiskowych należy domagać się od władz aby nałożyły na inwestora 

bardzo dokładne obowiązki monitoringu resztkowych ilości substancji jakie mogą trafić do środowiska. 

Prawdopodobnie część z tych substancji powinna być w ogóle zakazana, ze względu na 

uwarunkowania ochrony środowiska na tym terenie. Powinni określić środki zabezpieczające – 

oczyszczanie wód odprowadzanych do wód powierzchniowych i do kanalizacji, zabezpieczenie 

składowisk, nadzór nad ich funkcjonowaniem, zabezpieczenie środków itd. 

Rekomendacje związane z kwestiami pozostawienia toksycznych związków w odpadach 

poflotacyjnych. 

Należałoby domagać się, aby w procesie procedury środowiskowej władze nałożyły na inwestora 

obowiązek do odzyskania przynajmniej 99,9 % kadmu, arsenu i talu (być może również i srebra) 

znajdujących się w rudzie. Niedopuszczenie aby jakiekolwiek istotne ilości tych metali pozostały 

w osadach, ściekach czy w inny sposób, poza produktami jakie wytwarzać będzie ten zakład 

przeróbczy. Jest to podstawowy sposób zabezpieczenia środowiska. W przeciwnym wypadku 

szkodliwość tego zakładu będzie wyższa od spodziewanej. Obecnie na terytorium Polski sytuacja jest 

taka, że: 

 Grupa 010180 czyli odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu nie są zaliczane do 

odpadów niebezpiecznych mimo, iż często ewidentnie zawierają zanieczyszczenia ww. 

metalami szkodliwymi. 

Natomiast do odpadów niebezpiecznych są zaliczone: 

 Grupa 010304 tzn Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne 

zakwaszenie środowiska w czasie składowania 

 Grupa 010380 tzn. Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające 

substancje niebezpieczne 

Interesariusze projektu powinni się domagać tego, aby właściwe władze administracyjne określiły 

maksymalną dopuszczalną ilość siarczków czy oksysiarczków (w przeliczeniu na siarkę) jakie mogą być 

składowane rocznie na składowisku odpadów poflotacyjnych. Ilość ta powinna być wyliczona w taki 

sposób aby nie dopuścić do wytwarzania większej ilości jonów siarczanowych dziennie (w wyniku 

utleniania) niż jest to w stanie zagospodarować oczyszczalnia ścieków zgodnie z przepisami. 

Podstawowa rekomendacja dla interesariuszy jest taka, że należy domagać się od władz, całkowitego 

zakazu lokowania ww. składowisk dla odpadów poflotacyjnych zawierających substancje 

niebezpieczne. Ponadto należy domagać się (jak wyżej) pełnej analizy tych odpadów poflotacyjnych 

w kierunku ww. substancji. 

  

                                                                 
56

 Oba te akty prawne tworzą nowe, w pełni zgodne z prawem unijnym zasady oceny stanu wód podziemnych i powierzchniowych i mają 

kluczowe znaczenie w zakresie tego co powinno być analizowane dla tego projektu. 
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Rekomendacje związane z bilansem każdej ze szkodliwych substancji wprowadzanych do procesu 

przez kopalnię. 

Każde środowisko ma określoną pojemność. Nowa inwestycja wprowadzana w określony rejon 

powinna być poddana szczegółowej procedurze. 

W tym zakresie jest rekomendacja, aby koniecznym było sporządzenie dla każdego z pierwiastków oraz 

innych substancji używanych przez kopalnię z osobna dokładnej oceny dróg, jakimi będzie się 

rozprzestrzeniał oraz stworzenie dokładnego bilansu pokazującego do jakich elementów środowiska 

trafi dane zanieczyszczenie. Niektóre z tych pierwiastków mogą mieć znaczące oddziaływanie nawet 

w bardzo małych stężeniach (np. molibden podejrzewany o współudział w wywoływaniu choroby 

Alzheimera czy arsen lub tal uznane w wielu krajach za toksyczne). 

Należałoby domagać się, aby w procesie procedury środowiskowej władze nakazały ujawnienie 

pełnego składu planowanych do zrzutu ścieków w tym jakości wód z odwadniania kopalni. Należy 

domagać się aby dla każdego parametru istotnego dla środowiska wodnego wykonano niezależne 

sprawdzenie w jakim stopniu może on oddziaływać na środowisko wodne. Ponadto koniecznym jest 

identyfikacja w jakim stopniu zrzucane substancje oddziaływać będą na różne ujęcia wody znajdujące 

się poniżej miejsca zrzutu. 

Należałoby domagać się, aby w procesie procedury środowiskowej i procedury prowadzącej do 

wydania pozwolenia wodno-prawnego został nałożony obowiązek monitoringu wszystkich 

wymaganych prawem parametrów dla substancji potencjalnie związanych z działalnością 

i właściwościami złoża. Powinna być przeprowadzona publiczna dyskusja pokazująca czy inwestor 

posiada środki techniczne do skutecznego usunięcia szkodliwych substancji do poziomów określonych 

w przepisach oraz zgodnych z aktualizacją Planów Gospodarki Wodami. 

Należałoby się domagać odpowiednio skutecznego uszczelnienia (wiele warstw) i właściwych drenaży 

dla całego składowiska odpadów poflotacyjnych. Najczęstszą przyczyną skażenia w środowisku są 

wycieki spowodowane nieszczelnością dna zbiornika lub pęknięciem obwałowania takiego zbiornika. 

Ze względu na ryzyka techniczne związane z tym zagadnieniem rekomenduje się udział w procedurach 

związanych z lokalizacją takiego obiektu i badaniami gruntu (w tym badaniami geotechnicznymi 

i geologiczno-inżynierskimi) dla tego obiektu. 

Rekomendacje związane ze sprawami zdrowotnymi  

Zaleca się interesariuszom projektu domaganie się od władz, aby inwestor był zobowiązany do badania 

i publikowania danych o jakości wód również w zakresie zawartości w nich pierwiastków 

promieniotwórczych. Z tego powodu badania te powinny objąć też ich zawartość w rudzie i w wodach 

(odciekach) zrzucanych do środowiska. Nowe rozporządzenie w sprawie jakości wód przeznaczonych 

do picia znacznie zaostrzyło te wymagania i może się okazać, że budowa kopalni uruchomi jakieś 

nieznane źródła (przede wszystkim w zakresie możliwej promieniotwórczości zawartej w odpadach ze 

spalania paliw kopalnych). 

Rekomendacje związane z ujęciami wody, poziomem wód podziemnych i zagrożeniami 

geotechnicznymi. 

Interesariusze projektu powinni domagać się zakazu jakiegokolwiek odpompowywania wód z kierunku 

południowego tzn od strony rejonu miejscowości Klucze, Bukowna i Bolesław. Wiadomo, że podczas 

odbudowy poziomu wód gruntowych nastąpi ich znaczne skażenie metalami ciężkimi. Metale te 

znajdują się w niskoprocentowych rudach (nie eksploatowanych częściach złóż) i od kilkudziesięciu lat 

są poddane procesom utlenienia ze względu na obniżony poziom wód podziemnych (lej depresji). 

Interesariusze projektu powinni domagać się zakazu obniżania poziomu wód gruntowych na terenie 

powiatu zawierciańskiego i tworzenia ryzyka geotechnicznego dla stabilności obiektów przemysłowych 

oraz infrastruktury kolejowo-drogowej. 
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Zaleca się Interesariuszom, aby domagali się od właściwych władz nałożenia na Inwestora obowiązku 

ujawnienia (w trakcie procedur środowiskowych) już wykonanych i posiadanych wyników badań 

i modeli odnoszących się do hydrogeologii, hydrologii, przepływów w ciekach wodnych itd. itp. 

Zaleca się, aby interesariusze projektu postulowali/żądali wykonania m.in. testów wymywania na 

wszystkich rodzajach skał, jakie będą wydobywane w danej lokalizacji. Testy te powinny być wykonane 

na odpowiednio rozdrobnionych próbkach wraz z analizą wszystkich pierwiastków jakie mogą 

występować nie tylko w rudzie płonnej ale też w skałach. Proces technologiczny powinien doprowadzić 

do zabezpieczenia przed powstawaniem kwasów czyli produkcji kwasu siarkowego z odpadowych 

siarczków. 

Zaleca się interesariuszom aby został nałożony obowiązek na inwestora sfinansowania stałego 

monitoringu ruchów gruntu w regionie (metodą geodezji laserowej) nie tylko na obszarze złoża ale na 

obszarze całego leja depresji. Monitoring ten powinien dotyczyć szczególnie wysokich obiektów 

mieszkalnych, wież, dzwonnic, suwnic, linii kolejowych ale także ciężkich obiektów (np. przemysłowych 

czy hydrotechnicznych). 

Rekomendacje związane z gwarancjami, jakich powinien udzielić inwestor. 

Ze względu na fakt, iż podczas wydobycia rudy i produkcji koncentratu pozostanie znacząca ilość 

siarczków w odpadach należy domagać się od właściwych władz aby inwestor w odpowiedni sposób 

gwarantował (też finansowo i technicznie), iż wydobyte siarczki zostaną zutylizowane w stopniu nie 

powodującym zagrożenia ich utlenianiem do kwasu siarkowego. 

Rekomenduje się interesariuszom projektu postulowanie/żądanie aby właściwe władze 

administracyjne określiły maksymalny dopuszczony poziom siarczków jaki wolno pozostawić 

w odpadach poflotacyjnych w tym projekcie oraz maksymalną dopuszczoną wielkość wypłukiwania 

kwasu siarkowego ze składowiska wraz z określeniem systemu utylizacji. Rekomenduje się także to, 

aby dolna część składowiska była wykonana ze specjalnych, odpornych na kwas siarkowy wyrobów 

posiadających odpowiednie atesty na wieloletni okres użytkowania. 

Ze względu na możliwe doprowadzenia poprzez wytworzenie leja depresji do skażenia całego poziomu 

wodonośnego w rejonie powiatu zawierciańskiego rekomenduje się, aby interesariusze żądali od władz 

ustanowienia przez inwestora gwarancji finansowej w wysokości np. 1 mld dolarów na pokrycie: 

kosztów prac uszczelnienia składowisk odpadów; kosztów utraconego podatku od nieruchomości, 

których wartość uległa obniżeniu z powodu istnienia kopalni, strat na wartości obiektów turystycznych, 

odszkodowań związanych z utratą miejsca pracy dla osób, które zostały pośrednio poszkodowane 

przez budowę kopalni(w tym z powodu zakończenia lub ograniczenia działalności przez funkcjonujące 

w chwili obecnej zakłady), kosztów wieloletniego dostarczania wody pitnej do regionu do czasu 

samooczyszczenia się wód podziemnych (30-200 lat) i innych podobnych.  

Rekomendacje dotyczące procedur administracyjnych 

Interesariusze projektu powinni domagać się od władz przeprowadzenia całości procedur w pełnej 

zgodzie z najnowszymi przepisami unijnymi, z pokazaniem pełnej informacji i modeli oddziaływania na 

środowisko i na zdrowie ludzi. W szczególności interesariusze powinni domagać się ujawnienia pełnej 

analizy lokalizacji okien hydraulicznych oraz zasięgu zmian poziomu wód podziemnych na każdym 

poziomie wodonośnym. 
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8 Załącznik nr 1 – Informacje o podobnych kopalniach cynku i ołowiu na 
świecie 

W tym załączniku zebrano linki do artykułów i dokumentów opisujących skutki społeczne, 

środowiskowe, zdrowotne i makroekonomiczne podobnych kopalń cynku i ołowiu wybudowanych 

i eksploatowanych na świecie. Załącznik ten opiera się wyłącznie na danych pośrednich tzn. artykułach 

publikowanych na te tematy, a nie jest wynikiem bezpośredniej weryfikacji czy analiz gruntu i wód 

podziemnych w rejonie tych kopalń. 

Tabela 13 Złoża z najlepszymi jakościowo zasobami cynku i ołowiu typu MVT (Mississipi 
Valley Type

57
) 

Nazwa złoża (lub kopalni) i lokalizacja Zawartość łączna w % cynku 

i ołowiu razem w rudzie 

Schmalgraf (Belgia) 26,1
58

 

Praire Creek (Kanada) 22,6 

Polaris (Kanada) 18,0 

Black Angel, Grenlandia (Dania) 16,3 

Touissit-Bou Beker (Maroko) 15,3
59

 

Fankou (Chiny) 14,9 

Galmoy (Irlandia) 14,0 

Cadjebut Trend (Australia) 13,9 

Elura (Australia) 13,8 

Lisheen (Irlandia) 13,4 

San Vincente (Peru) 12,9 

Florida Canyon (Peru) 12,6 

Reocin (Hiszpania) 12,4 

Tianbaoshan (Chiny) 11,8 

Navan (Irlandia) 10,4 

Źródło: www.usgs.gov  

Oprócz ww. najlepszych jakościowo złóż cynku i ołowiu, w literaturze światowej jest podawany Górny 

Śląsk jako jeden z głównych obszarów wydobycia cynku i ołowiu na świecie. Występujące tu rudy są 

eksploatowane od ponad 100 lat, a łączna ilość rudy cynku i ołowiu wydobyta plus pozostałe w złożach 

to wielkość rzędu 730 – 800 mln ton co stawia ten obszar w czołówce światowej. Jednakże średnia 

sumaryczna zawartość cynku i ołowiu była i jest tylko rządu 4,2 – 5 %, a więc wyprodukowanie tony 

koncentratu wymagało przerobienia dwa czy trzy razy więcej skał niż ww. złożach zagranicznych. 

Drugim obszarem eksploatacji rud cynku i ołowiu był obszar Olkusza. W XVI wieku w niektórych 

klatach wytapiano w tym rejonie do 1200 ton srebra i do 3000 ton ołowiu. Zainteresowanie cynkiem 

w XIX wieku doprowadziło do założenia wielu kopalń galmanu w latach 1814 – 1823 – funkcjonowały 

one w rejonie Sławkowa, Olkusza i Żychcic. Zlokalizowane tam huty produkowały po kilkaset ton 

                                                                 
57 Przeglądowa publikacja na temat tych złóz jest w http://pubs.usgs.gov/sir/2010/5070/a/pdf/SIR10-5070A.pdf  
58 Ale aż 24 % cynku i tylko 2,1 % ołowiu 
59 W tym aż 13 % ołowiu 

http://www.usgs.gov/
http://pubs.usgs.gov/sir/2010/5070/a/pdf/SIR10-5070A.pdf
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rocznie cynku, na który niekiedy było duże zapotrzebowanie, a niekiedy z powodu nadpodaży ceny 

spadały (jak po roku 1850). 

Zatem projekt inwestycji w nową kopalnię na złożu Zawiercie III jest projektem w pobliżu terenów 

gdzie eksploatacja cynku i ołowiu jest realizowana od co najmniej 800 lat. 

Tabela 14 Przykłady podobnych kopalń
60

 wydobywających cynk i ołów ze złóż typu MVT wraz z informacjami 
o innych metalach mających istotne skutki środowiskowe, a zawartych w rudzie w takich złożach. 

 Zagadnienie, przykłady pod 

tabelą 

Linki do przykładowych artykułów i książek 

Navan (Irlandia) Zawartość kadmu w rudzie 

(1:400 w stosunku do cynku 

w koncentracie), zawartość 

arsenu w odpadach 

Mercury — Cadmium — Lead Handbook for Sustainable Heavy Metals 

Policy ... Michael Scoullos, Gerrit H. Vonkeman, I. Thornton, Z. Makuch 

i inni , (2001) Kluwer Academic Publishers 

Quille M.E. and O'Kelly B.C. (2010) Geotechnical properties of zinc / 

lead mine tailings from Tara Mines, Ireland 

Salafossa near 

Venice (Włochy) 

Zawartość talu (do 780 

mg/kg), arsenu, kadmu i 

miedzi w odpadach 

z przeróbki rudy, obecność 

talu 

Zamknięta w roku 1986, planowane wznowienie działalności 

http://www.mercurilab.units.it/content/environmental-issues-related-

abandoned-zinc-lead-mining-operations-northeastern-italian-al-1  

Triassic fluid mobilization ... w czasopiśmie Geologica Carpathica 

czerwiec 2014 

Bioacumulation of thallium near … Pavoni E i inni, konferencja 

03.09.2015 

Zincgruvan rejon 

miasta Orebro 

(Szwecja) 

Zawartość kadmu (0,17 % 

w koncentracie), srebra 50-

110 g/tonę, kobalt do ok 200 

ppm, arsen do 8800 ppm 

http://www.infomine.com/index/pr/Pa210110.PDF (2004) 

Glenalough , 

County Wicklow, 

(Irlandia) 

Dla zatrzymania wycieków 

metali z hałd po działaniu 

kopalni skonstruowano 

dodatkowe obszary osadowe 

(wetlands) 

Retention of Metals Originating from an Abandoned Lead: Zinc Mine 

by a Wetland at Glendalough, Co. Wicklow, (1996) 

http://www.hsph.harvard.edu/mining/files/Dublin_wetlands.pdf  

http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/PHY_44_1_0095-

0108.pdf  

Mehdiabad (Iran) Zawartość kadmu od 2 do 5 

g/kg (2000-5000 ppm), 

zawartość arsenu 10 g/kg, 

antymonu od 150-200 ppm, 

zawartość talu do 110 ppm 

Lead and Lead Poisoning in Antiquity, , Jerome O. Nriagu, (1983) Wiley 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51713870303.pdf  

http://www.mobinco.com/en/projects/mehdi/  

https://www.ausimm.com.au/content/docs/aimm_presentation_feb0

6.pdf 

http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/07/07H099/prom.pdf  

http://www.iran-daily.com/News/118107.html (16 maja 2015)  

Schmalgraf 

(Belgia) 

Zawartość kadmu 

w istotnych ilościach 

http://pubs.usgs.gov/of/2009/1213/pdf/OF09-1213.pdf  

http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~mboni/pdf/BelgiumOGR.pdf  

Fine sediment transport and contaminant distribution in …Geul River, 

Netherlands, 27.06.2014 

Eagle Mine in 
Eagle County, CO. 
(USA) 

Stały wypływ jonów cynku 

do systemu rzecznego 

http://www.commdiginews.com/environment/appalachian-tragedy-

high-levels-of-zinc-flowing-into-historic-new-river-10793/ , uznany za 

lokalizację objętą ustawą Superfund 

https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/eagle-mine-site-summary 

http://www.epa.gov/superfund  

Źródło: przegląd literatury wykonany przez MCP 

                                                                 
60 Niektóre z projektów to obszary złoża, gdzie kilkukrotnie w historii eksploatowano cynk i ołów, wstrzymywano, a potem znowu 
uruchamiano produkcję. 

http://www.mercurilab.units.it/content/environmental-issues-related-abandoned-zinc-lead-mining-operations-northeastern-italian-al-1
http://www.mercurilab.units.it/content/environmental-issues-related-abandoned-zinc-lead-mining-operations-northeastern-italian-al-1
http://www.infomine.com/index/pr/Pa210110.PDF
http://www.hsph.harvard.edu/mining/files/Dublin_wetlands.pdf
http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/PHY_44_1_0095-0108.pdf
http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/PHY_44_1_0095-0108.pdf
https://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jerome+O.+Nriagu%22
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/51713870303.pdf
http://www.mobinco.com/en/projects/mehdi/
https://www.ausimm.com.au/content/docs/aimm_presentation_feb06.pdf
https://www.ausimm.com.au/content/docs/aimm_presentation_feb06.pdf
http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/07/07H099/prom.pdf
http://www.iran-daily.com/News/118107.html
http://pubs.usgs.gov/of/2009/1213/pdf/OF09-1213.pdf
http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~mboni/pdf/BelgiumOGR.pdf
http://www.commdiginews.com/environment/appalachian-tragedy-high-levels-of-zinc-flowing-into-historic-new-river-10793/
http://www.commdiginews.com/environment/appalachian-tragedy-high-levels-of-zinc-flowing-into-historic-new-river-10793/
https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/eagle-mine-site-summary
http://www.epa.gov/superfund
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W pokazanej powyżej tabeli omówiono jedynie inne istotne projekty wydobywcze z tego sektora 

ponad te, które omawiane były wcześniej (Górny Śląsk w Polsce, obszar Tri State w USA). 

Ponadto na świecie jest w przygotowaniu wiele bardzo dobrych projektów kopalń cynku i ołowiu 

o zasobach wyższych niż te na złożu Zawiercie III i co oczywiste ulokowanych zupełnie poza terenami 

o dużej gęstości zabudowy. Należą do nich takie obiecujące projekty jak: 

Admiral Bay http://www.asx.com.au/asxpdf/20151125/pdf/43385vbt3kycbq.pdf 

http://www.proactiveinvestors.com.au/companies/news/58574/pld-corporation-to-acquire-world-

class-zinc-project-58574.html  

Prairie Creek http://www.canadianzinc.com/projects/prairie-creek/history 

http://www.infomine.com/index/pr/PB331833.PDF 

http://edg1.precisionir.com/companyspotlight/NA012587/CZNSept2012.pdf  

Mehdiabad (Iran) http://www.whitecase.com/publications/article/mining-iran-post-deal-

opportunities http://www.presstv.ir/Detail/2015/05/16/411304/iran-investment-mining-australia- 

http://www.minews.ir/en/doc/news/22847/mehdiabad-mine-development-plan-on-track  

  

http://www.asx.com.au/asxpdf/20151125/pdf/43385vbt3kycbq.pdf
http://www.proactiveinvestors.com.au/companies/news/58574/pld-corporation-to-acquire-world-class-zinc-project-58574.html
http://www.proactiveinvestors.com.au/companies/news/58574/pld-corporation-to-acquire-world-class-zinc-project-58574.html
http://www.canadianzinc.com/projects/prairie-creek/history
http://www.infomine.com/index/pr/PB331833.PDF
http://edg1.precisionir.com/companyspotlight/NA012587/CZNSept2012.pdf
http://www.whitecase.com/publications/article/mining-iran-post-deal-opportunities
http://www.whitecase.com/publications/article/mining-iran-post-deal-opportunities
http://www.presstv.ir/Detail/2015/05/16/411304/iran-investment-mining-australia-
http://www.minews.ir/en/doc/news/22847/mehdiabad-mine-development-plan-on-track
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9 Załącznik nr 2 – Mapa hydrogeologiczna 

Załącznik zawarto w osobnym pliku. 
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10 Załącznik nr 3 – Mapa obszarów przyrodniczo cennych 

Załącznik zawarto w osobnym pliku. 

 

                                                                 
 


