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Szanowny Panie Ministrze, 

W dniu 18 października 2016 r. Rząd zatwierdził aktualizację Planu Gospodarowania 

Wodami na obszarze dorzecza Wisły, z wprowadzoną w załączniku nr 31 inwestycją o nazwie 

„Budowa podziemnej kopalni w celu wydobycia rud cynku i ołowiu ze złoża Zawiercie 3”. Powyższe 

nastąpiło pomimo zastrzeżeń samego inwestora który sygnalizował, że przedsięwzięcia może 

spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód, zgłaszając tzw. odstępstwo osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, zarówno dla wód powierzchniowych 

jak i podziemnych, na znacznym obszarze województwa śląskiego i małopolskiego. 

Przypomnienia wymaga że przyjęta w 2000 roku przez Unię Europejską Ramowa Dyrektywa 

Wodna ustanawia zakres wspólnotowego działania w ramach polityki wodnej. Jej celem jest przede 

wszystkim ochrona i poprawa stanu wód gruntowych i powierzchniowych, jak również ekosystemów 

wodnych i lądowych. Dyrektywa promuje zrównoważone korzystanie z wód oraz dąży do poprawy 

stanu środowiska wodnego poprzez stopniową redukcję zanieczyszczeń, ograniczenie zrzutów 

szkodliwych substancji oraz emisji niebezpiecznych związków. Co istotne, Ramowa Dyrektywa 

Wodna jest dyrektywą środowiskową, a więc stosowanie odstępstw w jej wypełnianiu powinno być 

wyjątkiem, a nie regułą, co wypomniał Polsce m.in. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 30 

czerwca 2016 r. ze skargi Komisji Europejskiej, która zarzuciła Polsce, że nie wywiązuje się  

z obowiązku przyjęcia przepisów unijnego prawa wodnego 

Jak wskazują zlecone przez zaniepokojonych mieszkańców powiatu zawierciańskiego 

opracowania specjalistyczne dotyczące oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko 

naturalne na tym obszarze, budowa kopalni cynku i ołowiu niesie za sobą poważne ryzyko 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. 

Poza powyższym, 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. 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 niestety 

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 rozdrobniony 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. 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o odpowiedź czy Ministerstwo monitoruje 

możliwość powstania zagrożenia związanego z realizacją przedmiotowej inwestycji? Czy 

Ministerstwo posiada lub zleciło przeprowadzenie badań związanych z oceną oddziaływania tej 

inwestycji na środowisko oraz zdrowie mieszkańców? 

 

       Z wyrazami szacunku 

      Poseł na Sejm RP Beata Małecka - Libera 

 

 


