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Prace analityczne 

• Grupa ekspertów przeanalizowała dziesiątki dokumentów 
związanych z planowaną budową kopalni, w tym dokumentacje 
geologiczne, hydrogeologiczne, opracowania i artykuły naukowe 

• Stworzono bazę dokumentów, z których wiele zawiera bardzo 
ważne dane pokazujące wiedzę o tym rejonie zgromadzoną przez 
ostatnie kilkadziesiąt lat 

mgr inż. Andrzej Krzyszczak        mgr Marzena Sadowska                    dr Piotr Syryczyński                                dr Piotr Poborski                         mgr Katarzyna Lipińska 
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Baza wiedzy o regionie 

• Od połowy lat 1950-tych tereny wokół Zawiercia były badane ze 
względu na rozważane plany budowy kopalni cynku i ołowiu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Dokumenty te pokazują dlaczego odstąpiono od tych zamiarów 
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Raport i jego zawartość 

• W wyniku trzymiesięcznej 
pracy powstał raport 
pokazujący wnioski w 
zakresie wpływu potencjalnej 
budowy kopalni cynku i 
ołowiu w okolicach Zawiercia 
na otoczenie 

• I teraz jest on dostępny 
publicznie ! 
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Ryzyka dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz dla 
sytuacji ekonomicznej całości regionu 

• Złoże rud cynku i ołowiu Zawiercie III nie jest tak bogate jak złoża, 
dotychczas eksploatowane. 

• Jest to przeciętnej jakości złoże, trudne do wydobycia.  

• Eksploatacja spowoduje powstanie groźnych dla środowiska 
odpadów zawierających substancje niebezpieczne i szkody 
górnicze na powierzchni. 

• Suma wpłat z tytułu opłat i podatków dla gminy nie przekroczy 
kwoty łącznie 9 mln złotych rocznie. 

• A region zostanie z setkami milionów ton odpadu 
niebezpiecznego powstającego w procesie oczyszczania rud.  
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Są lepsze złoża cynku i ołowiu na świecie – po co ingerować w 
złoże, które jest tak kolizyjne ze środowiskiem? 

Nazwa złoża (lub kopalni) i lokalizacja Zawartość łączna w % cynku i ołowiu 

razem w rudzie 

Schmalgraf (Belgia) 26,1 

Praire Creek (Kanada) 22,6 

Polaris (Kanada) 18,0 

Black Angel, Grenlandia (Dania) 16,3 

Touissit-Bou Beker (Maroko) 15,3 

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 

Suma zawartości cynku i ołowiu w rudzie ze złoża 
Zawiercie III jest szacowana na 6-10% (w zależności od 
części złoża). 
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Zagrożenia geotechniczne i wodne 

• Zagrożenia geotechniczne – zmiany poziomu wód gruntowych mogą 
spowodować pionowe ruchy gruntu a to może pogorszyć stabilność 
ciężkich urządzeń, wysokich budynków czy nowej obwodnicy miasta. 

• Ruchy gruntu mogą zagrozić obecnej infrastrukturze przemysłowej i 
miejskiej, szczególnie obiektom liniowym jak drogi, sieci wod-kan, itp. 

• Jakość wód podziemnych używanych dotąd przez lokalnych 
przedsiębiorców i mieszkańców może się pogorszyć przez: 
- napływ zanieczyszczonej wody z sąsiednich obszarów 

przemysłowych  
- zanieczyszczenie wody toksycznymi związkami chemicznymi 

powstałymi wskutek utleniania pod ziemią siarki w złożu rudy w 
wyniku dostępu powietrza, po obniżeniu zwierciadła wody  

- szybkie przenikanie do wód podziemnych zanieczyszczeń 
komunikacyjnych i komunalnych oraz przeróbki rud metali 
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Czego nie mówi inwestor … 

• Skomplikowana budowa geologiczna (zjawiska krasowe, sufozja 
oraz obecność niezidentyfikowanych uskoków) powoduje różne 
nietypowe ryzyka: 
- szkody górnicze mogą być znacznie wyższe na tych terenach 

niż w podobnej kopalni na innym terenie 
- obecność wielu okien hydraulicznych w regionie może 

spowodować zassanie do wód podziemnych także 
zanieczyszczeń z powierzchni 

- odwodnienia kopalni będą pompą, która osuszy grunt i może 
spowodować wiele niekorzystnych zjawisk np. powstawanie 
lejów krasowych, zapadliska itp. 

- odwodnienie kopalni może pozbawić region obecnych źródeł 
wody z ujęć wód podziemnych, a wtedy wzrosną ceny wody   
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Co widać na mapach … 

• Budowa geologiczna regionu jest skomplikowana a w wielu 
miejscach są „okna hydrauliczne”: 
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Co widać na mapach …. 

• Wszystkie ujęcia komunalne w gminie Zawiercie oraz część z 
sąsiednich gmin znajdą się w obszarze leja depresji kopalni: 
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Silne zmiany przyrodnicze i socjoekonomiczne  

• Zmiany w wilgotności różnych rejonów spowodować mogą 
zmiany w roślinności co znacząco zmieni równowagę 
przyrodniczą i występowanie gatunków np. ryb. 

• Odwodnienie kopalni może spowodować zanik naturalnych 
źródeł, części cieków i zbiorników wodnych. 

• Przeróbka rudy spowoduje wytwarzanie bardzo rozdrobnionego 
pyłu o rozmiarach mniejszych niż 90 mikronów z czego część o 
rozmiarach poniżej 10 mikronów. Pył ten (pomimo urządzeń 
odpylających) będzie rozprzestrzeniał się na okolicę. 

• Fakt istnienia emisji pyłu skutecznie zniechęci turystów do 
odwiedzania tego rejonu Polski. 
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Nowe przepisy zaostrzają normy 

• Zbudowana baza turystyczna stanie się bezwartościowa; 

• Produkcja wód na zaopatrzenie innych regionów zostanie 
zastąpiona uzależnieniem od wody, którą pozyska się z kopalni - 
zaostrzone właśnie normy na wodę pitną i na jakość wód 
podziemnych nie będą dotrzymane przez dziesięciolecia. 
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Co jest w tej rudzie ? 

• Odpady poflotacyjne będą zawierać siarczki metali ciężkich w 
tym: talu; arsenu; galu; germanu; kadmu; ołowiu. W odpadach 
skał będzie także stront, miedź i wiele innych metali. Wg. 
dokumentacji złoża Zawiercie III mamy tu: 

• Cd (kadm)    11,71 tysięcy ton 

• Ga (gal)       0,13 tysięcy ton 

• Tl (tal)       0,15 tysięcy ton 

• As (arsen)      4,77 tysięcy ton 

• 0,7 – 1,3 grama soli talu jest śmiertelne dla człowieka. 150 ton 
talu w tej rudzie to 115 milionów takich dawek. 
http://www.cdc.gov/niosh/idlh/thallium.html  

 

http://www.cdc.gov/niosh/idlh/thallium.html
http://www.cdc.gov/niosh/idlh/thallium.html
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Arsen i jego rakotwórczość (kancerogenność) 

• Kilka tysięcy ton arsenu trafi 
w różnej formie do powietrza, 
na składowiska, do wód 
podziemnych i do wód 
powierzchniowych. Nie ma 
sposobu wyizolowania arsenu 
z rudy przed jej obróbką. 

• Arsen jest znany ze swojej 
kancerogenności i to zarówno 
gdy jest wdychany jako pył i 
wtedy gdy dostaje się drogą 
pokarmową do organizmu. 
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Na hałdach pozostaje cynk i ołów ale nie na zawsze 

• Ze składowiska odpadów przez dziesięciolecia będzie wyciekał 
kwas siarkowy. Będzie on powoli wypłukiwał pozostawione na 
hałdzie także związki cynku i ołowiu. 

• Inwestor sam przyznaje w raporcie dla giełdy w Toronto, że 
skuteczność procesu przeróbki rudy i flotacji jest ograniczona. 

•   

 

 

• Zatem ponad 10 % rudy trafi po zmieleniu do środowiska a tam 
będzie także kadm 
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Jednolite części wód podziemnych zagrożone nieosiągnięciem celów 
środowiskowych w wyniku inwestycji na złożu Zawiercie III. 
 

Nieosiągnięcie celów środowiskowych RDW to zła jakość wód i spadek zasobów 
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Dokąd popłynie tal, arsen, kadm, cynk i ołów w 
ściekach ? 

• Inwestor dotąd nie pokazał gdzie i jaką trasa zamierza spuszczać 
ścieki i wody z odwodnienia kopalni. Cieki wodne na tym terenie 
są czyste gdyż przez całe lata trwały inwestycje dla ich ochrony 
przed zanieczyszczeniem. Interesariusze powinni się domagać 
pełnej informacji o planowanym kierunku zrzutu wód i prognoz   

   zmian cieków. 
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Gdzie przeniesie się ruch turystyczny z regionu ? 

• Głównymi konkurentami hoteli i ośrodków noclegowych na tym 
terenie są inne ciekawe rejony, które wskutek budowy kopalni na 
złożu Zawiercie III przejmą cały ruch turystyczny. Są to:  

 region Pienin; 

 rejon Zatora i Wadowic; 

 rejon Ojcowa i Pieskowej Skały; 

 północna część Jury w rejonie od Myszkowa do Olsztyna k/Częstochowy; 

 rejon od Miechowa do Racławic; 

 rejon Gorczańskiego Parku Narodowego; 

Na tych obszarach nie ma kopalń cynku i ołowiu i tam zostawią 
swoje pieniądze turyści! 
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Co jest bezwzględnie konieczne do zrobienia? 

• Potrzebny jest niezależnie sporządzony model przepływów i 
chemizmu wszystkich wód podziemnych i cieków wodnych w 
rejonie. 

• Dla każdej substancji występującej w rudzie metali jest konieczne  
przeprowadzenie dokładnego bilansu wytwarzania, 
zagospodarowania i ilości jakie trafią do ścieków, powietrza, 
odpadów itp. 

• Prognozy opracowanej na podstawie cyfrowego modelu  
hydrogeologicznego powstania i rozbudowy leja depresji w 
kolejnych latach oraz sytuacji gdy będą się nakładać leje depresji 
(nowy i leje wytwarzane przez już funkcjonujące kopalnie). 
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Co bezwzględnie należy pokazać mieszkańcom? 

• Szerokie analizy geotechniczne dla wskazania tych budowli, 
budynków, linii i urządzeń, które będą zagrożone utratą  
stabilności w wyniku zmian poziomu wody podziemnej i szkód 
górniczych. 

• Identyfikację zagrożeń ruchami gruntu i niestabilności i 
lokalizację stref zagrożenia efektami pęcznienia lub osiadania 
glin, zjawisk krasowych, zjawiska sufozji (wymywania gruntu). 

• Szacunki wzrostu kosztów utrzymania i zabezpieczenia 
istniejących obiektów oraz budowy nowych. 

• Szacunki utraty wartości nieruchomości położonych w zasięgu 
oddziaływania kopalni 

• Rzetelne i kompleksowe prognozy oddziaływania kopalni na 
środowisko naturalne i zdrowie ludzi. 
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Podsumowanie ryzyka budowy kopalni (1) 

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. 

• warunki geologiczno-inżynierskie są skomplikowane na Wyżynie Śląsko-
Krakowskiej. Występują zjawiska krasowe oraz zjawisko sufozji (wymywania 
gruntu). Istnieje też możliwość pęcznienia i kurczenia się osadów gliniastych w 
podłożu, na skutek zmian wilgotności. 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.  
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Podsumowanie ryzyka budowy kopalni (2) 

Zagrożenie istniejącej wrażliwej infrastruktury  
• Dotyczy to dróg, instalacji wod-kan i instalacji przesyłowej, w tym np. 

rurociągu tlenowego z Dąbrowy Górniczej.  
• Budynki i instalacje dotąd zbudowane w rejonie i obok złoża Zawiercie III nie 

są przystosowane do funkcjonowania w warunkach szkód górniczych. 
• Osiadanie gruntu, zapadliska, wstrząsy, uruchomienie zjawisk krasowych w 

podłożu budowlanym spowodowane działalnością górniczą zagraża stabilności 
wrażliwej infrastruktury. 

• Powstanie konieczność ponoszenia nowych kosztów z tytułu modernizacji, 
przebudowy lub zmiany tras istniejącej infrastruktury liniowej. 

Zmiany jakości wody podziemnej  
• Lej depresji z odwaniania kopalni ściągnie zanieczyszczone wody z południa 

wraz ze szkodliwymi substancjami oraz zanieczyszczenia z powierzchni. 
• Obecnie funkcjonujące przedsiębiorstwa, w branżach uzależnionych od dostępu 

do wody o określonych parametrach oraz firmy powiązane z nimi technologicznie 
lub kapitałowo mogą ograniczać działalność lub z niej rezygnować np. przemysł 
spożywczy. 
 
 



23 

Podsumowanie ryzyka budowy kopalni (3) 

Zagrożenie utratą obecnych źródeł wody  
• W przypadku wielu podmiotów gospodarczych i mieszkańców, studnie głębinowe 

mogą utracić zasoby wody. 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 (nowy koszt) oraz jakość tej dostawy. 

• 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 stosunkach 
wodnych dla wielu poziomów wodonośnych. Wskutek tego może nastąpić kumulacja 
oddziaływań co może skutkować konsekwencjami o zakresie i zasięgu znacznie 
przewyższającym spodziewany obszar. 
 

• Zagrożenie dla zdrowia ludzi 
• 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 zaznaczać się na dużym obszarze (w promieniu wielu 
kilometrów). 
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Podsumowanie ryzyka budowy kopalni (4) 

Zagrożenie utratą obecnych funkcji regionu  
• Nowi inwestorzy nie będą zainteresowani inwestycjami na terenie 

zagrożonym oddziaływaniem kopalni, co odbije się na innej niż górnicza 
działalności w regionie. 

• Istnieje zagrożenie całkowitą dominacją sektora wydobywczego w 
rozwoju gospodarczym regionu, który i tak będzie już zdegradowany. 

• Istnieją ryzyka dla przyszłości obiektów  o funkcjach 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. Istnieje np. ryzyko dla prawidłowego funkcjonowania 
urządzeń filtracyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych 
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Podsumowanie ryzyka budowy kopalni (5) 
Zagrożenia gospodarcze i ekonomiczne 
• W regionie nastąpi spadek cen nieruchomości o 15 - 20 % ze względu na brak popytu 

na zakup w rejonie eksploatacji i przeróbki rud metali 
• Nastąpią nieodwracalne szkody w wizerunku regionu – obniżenie zasobów wód i ich 

zanieczyszczenie – jest to zniszczenie przyszłości ekonomicznej regionu. 
• Powstaną szkody w unikalnych terenach chronionych o znaczącej wartości 

przyrodniczej ale również i gospodarczej, podobnych terenów nie ma w tej części 
Europy. 

• Niekorzystne zmiany w środowisku spowodują odpływ turystów i wczasowiczów oraz 
osób poszukujących zdrowej żywności. To spowoduje utratę klientów i likwidację 
gospodarstw rolnych o profilu ekologicznym i agroturystycznym. 

• Wystąpią nowe koszty doprowadzenia wody po zakończeniu eksploatacji w tym spory 
o jej podział między różne społeczności i firmy - może występować okresowo jej 
deficyt. 

• Pojawią się istotne koszty nadzoru nad składowiskami i osadnikami ze szlamami, 
prowadzenia stałego monitoringu stabilności obiektów i zanieczyszczenia środowiska. 

• Wzrosną koszty wzrostu opieki zdrowotnej zabezpieczenia środków z ZUS na wypadki i 
renty. 

• Po likwidacji kopalni może się okazać, że nie będzie środków na pokrycie kosztów 
dostarczania wody do odbiorców. Można też się spodziewać, że dostarczana woda nie 
będzie tej samej jakości co obecnie. 
 


