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CO NAM DAJE A CO ZABIERA 

kopalnia cynku i ołowiu 

w powiecie zawierciańskim? 



2CO SIĘ ZMIENI?
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Żyjemy w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. 

W tym rejonie nie ma żadnych tradycji górniczych.

Region nie jest przygotowany na szkody górnicze.
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Jura to rejon o wyjątkowych walorach 

- przyrodniczych 

- historycznych 

- środowiskowych

Obecnie działalność przemysłowa nie koliduje z funkcjami turystycznymi 

i rekreacyjnymi, produkcją napojów i zdrowej żywności. 



TURYSTYKA - INWESTYCJE

2011 rok – inwestycje prywatnych przedsiębiorców (dane 
Starostwa Powiatowego w Zawierciu):

• Ośrodek SPA w Udorzu – 3.735.363,63 zł

• Budowa basenu w hotelu Villa Verde – 1.690.487,40 zł

• Budowa kolejowego parku tematyczno–rozrywkowego 
w Ogrodzieńcu – 1.642.050,00 zł

• Budowa bazy rekreacyjno–sportowej w Zawierciu – 472.228,71 
zł

• Park Rozrywki Alpine – Coaster – 2.136.510,00

• Edukacyjno–rozrywkowy park tematyczny Owadoland –
1.197.405,00 zł  

ŁĄCZNIE: 9.231.994,74 ZŁ
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TURYSTYKA - INWESTYCJE

Powiat zawierciański – inwestycje z wykorzystaniem środków 
unijnych na rozwój infrastruktury turystycznej:

112 162 345,30 zł
Od 2004 r. – do dziś

68 inwestycji zrealizowanych

źródło: http://www.mapadotacji.gov.pl/projekty/7/10/wklad_d?wojewodztwo=12&powiat=268&zakonczone=on&sektor=35
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TURYSTYKA W LICZBACH - ROCZNIE

500 tysięcy turystów

W 14 hotelach – 70 tysięcy turystów 
(w tym ponad 1 tys. zagranicznych)

Udzielono 120 tysięcy noclegów

Wynajęto 70 tysięcy pokoi
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TURYSTYKA

CZY TURYSTYKA 
W NASZYM REGIONIE 

NADAL 
BĘDZIE SIĘ ROZWIJAĆ?
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Jura krakowsko-częstochowska to 
również rejon aktywnej działalności 
gospodarczej
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STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 10

• INTERCOR (Polska)

• ZPPT (Polska)

• ALURON (Polska)

• PROMAR 
(Polska/Niemcy)

• Z.U.B. BUD-REM (Polska)

• ZAK (Polska)

• EURO SERWIS (Polska)

• INTER CARS (Polska)

• ROTEX (Polska)

• OLMAR (Polska)

• VIRTU (Polska)

• OL.BA (Włochy) Około 300 miejsc pracy
86 mln zł – koszt inwestycji



ZATRUDNIENIE

„W kopalni oraz bezpośrednio w in-
nych branżach współpracujących
z kopalnią zatrudnienie może zna-
leźć od 1500 do 3000 osób (szacuje
się, że na jednego pracownika
zatrudnionego w kopalni przypada
3-5 pracowników firm okołogórni-
czych)”.

– Robert Koński, prezes 
Rathdowney Polska
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Pytanie: ile osób straci pracę
po powstaniu kopalni?

• w branży turystycznej?

• w firmach uzależnionych od wody?

• w rolnictwie?

W powiecie zawierciańskim nie ma tradycji 

górniczych. Będzie to doskonała okazja na 

zatrudnienie górników z likwidowanych kopalni 

na Śląsku i Zagłębiu (Bolesław, Olkusz, 

Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec), ale nie z 

rejonu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.



CO SIĘ PRAWDOPODOBNIE ZMIENI? 12

• powstanie lej depresji o średnicy 7 km od 

granicy złoża,

• mogą się zmienić źródła rzek,

• może nastąpić utrudniony dostęp do 

czystej wody,

• spod ziemi rocznie zostanie wypompowane 

60 mln m3 wody (cały powiat zawierciański 

rocznie zużywa ok. 12 razy mniej wody),

• gdy obniżony zostanie poziom wód w ich 

miejsce mogą napływać zanieczyszczone 

wody z południa,

• w wyniku utlenienia nieszkodliwe siarczki 

zamienią się w szkodliwe siarczany, które 

pojawią się w wodzie, gruncie i powietrzu.



CO SIĘ PRAWDOPODOBNIE ZMIENI? 13

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.



CO SIĘ PRAWDOPODOBNIE ZMIENI? 14

Przewiduje się spadek cen 

nieruchomości o 15 - 20 % ze 

względu na brak popytu na zakup 

w takiej lokalizacji.



CO SIĘ PRAWDOPODOBNIE ZMIENI? 15

Należy oczekiwać, że nastąpi 

okresowy deficyt wody, wzrost 

jej kosztów, spory o podział 

między gminy oraz firmy.



CO SIĘ PRAWDOPODOBNIE ZMIENI? 16

Pojawią się koszty nadzoru 

nad składowiskami 

i osadnikami ze szlamami 

w ilości określonej na 11,6 

mln. m3 w ciągu 8 lat.



CO SIĘ PRAWDOPODOBNIE ZMIENI? 17

Wzrosną koszty opieki 

zdrowotnej, zabezpieczenia 

środków z ZUS na wypadki 

i renty.



18OBIETNICE



RATHDOWNEY - OBIETNICE

• W pierwszej kolejności zatrudnieni zostaną 
mieszkańcy z powiatu zawierciańskiego,

• Powstaną klasy o profilu górniczym,

• Firma zastosuje najnowocześniejsze 
technologie dotyczące wydobycia i obróbki rud 
cynku i żelaza.
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RATHDOWNEY - OBIETNICE

A co jeżeli Rathdowney sprzeda koncesję na wydobycie?

CZY KUPUJĄCY - FIRMA LUB KONCERN 
WYDOBYWAJĄCY RUDY CYNKU I OŁOWIU -

BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO SPEŁNIENIA OBIETNIC 
FIRMY RATHDOWNEY POLSKA?
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

• Cena rynkowa czystego ołowiu to obecnie ok 2000 dolarów 
za tonę, a cynku to 2400 dolarów za tonę.

• Planowane wydobycie łącznie przez 8 lat: ok. 16 mln ton 
rudy, co da szacunkowo do sprzedaży koncentrat 
zawierający 713.000 ton cynku i 213.000 ton ołowiu.
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

• Za koncentrat cynku kopalnia Red Dog Mine na Alasce 
dotrzymała w roku 2015 1,22 mld USD za 653 tys. ton 
cynku w koncentracie. 

• Przychody kopalni w Zawierciu za okres 8 lat to ok. 2 mld 
USD
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Projekt będzie miał zapewne 15 % zysku przed 
opodatkowaniem. 

Skarb Państwa RP dostanie z tego być może 19 % czyli 
tylko 42 mln USD (ok. 164 mln PLN). 

Ponadto SP dostanie opłaty eksploatacyjne w wysokości 
1,25 zł za tonę (niezwykle niskie, co przyniesie dochód 
ok. 20 mln złotych.
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Skarb Państwa i gminy mogą uzyskać dochód w wysokości 

ok. 184 mln złotych.

Większość tej kwoty trafi do budżetu państwa, a nie do gmin 
powiatu zawierciańskiego.

Zgoda na kopalnię oznacza zysk dla inwestora na poziomie co 
najmniej 240 mln dolarów czyli 

ok. 1 mld złotych.
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Warto wiedzieć:

Władze ostatniej funkcjonującej kopalni cynku i ołowiu 
oszacowały 

koszty jej zamknięcia na 142 mln. zł. 

25



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

206,90 mln.zł.
Projekt „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenie: Olkusza, 
Bukowna, Bolesławia, Kluczy, w tym budowy nowego wodociągu po likwidacji ujęcia wody z kopalni  
32,15 mln. zł.

142 mln. zł.
Szacowane koszty zamknięcia kopalni

Skarb Państwa i gminy mogą uzyskać dochód w wysokości 
ok. 184 mln złotych.
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wydobyte złoża cynku i ołowiu zostaną wyeksportowane 
za granicę: 

90% cynku

50% ołowiu  

Uważamy, że należy pozostawić złoża zawierciańskie do czasu 
wystąpienia rzeczywistego zapotrzebowania w kraju na te metale 

i wypracowania metod nie zagrażających środowisku, mieszkańcom i 
funkcjonującym podmiotom gospodarczym. 
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PODSUMOWANIE

ZAGROŻONE MOGĄ BYĆ BRANŻE TURYSTYCZNA, ROLNICZA, FIRMY WYKORZYSTUJĄCE 
WODĘ

MOŻLIWE JEST POJAWIENIE SIĘ SZKÓD GÓRNICZYCH, SKAŻONA WODA, KONIECZNOŚĆ 
SPROWADZANIA CZYSTEJ WODY Z ODLEGŁYCH TERENÓW

ZATRUDNIENIE ZNAJDĄ PRZEDE WSZYSTKIM WYKWALIFIKOWANI GÓRNICY

KONCESJĘ NA WYDOBYCIE RATHDOWNEY MOŻE SPRZEDAĆ, A JEJ NABYWCA MOŻE NIE 
ZREALIZOWAĆ SKŁADANYCH DZIŚ OBIETNIC

WYDOBYTY CYNK I OŁÓW NIE BĘDZIE WYKORZYSTANY W POLSCE

NA PEWNO ZAROBI FIRMA, KTÓRA BĘDZIE WYDOBYWAĆ CYNK I OŁÓW. 
KOSZTY DOTYCZĄCE LIKWIDACJI SKUTKÓW WYDOBYCIA CYNKU I OŁOWIU PO 

ZAMKNIĘCIU KOPALNI DRASTYCZNIE ZMNIEJSZĄ ZYSK SKARBU PAŃSTWA LUB GMIN
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- piknik organizacji pozarządowych zorganizowany przez gm. Zawiercie

CO ROBIMY JAKO STOWARZYSZENIE?
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Sprawozdanie 

z działalności

Eksponowaliśmy zdjęcia obrazujące krajobrazy Jury skontrastowane  ze  

szkodami górniczymi: UM w Zawierciu, w Gimnazjach nr 1, 2, na Pikniku 

Organizacji Pozarządowych .

WYSTAWA – JURA „PRZED” I „PO” 

POWSTANIU KOPALNI
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Ustawiono tablice „Stop dla kopalni cynku 

i ołowiu. Skażenie nieodwracalnie zmieni to 

miejsce. www.niedlakopalni.org” - w miejscach 

wymagających szczególnej ochrony:

- Przy zalewie we Włodowicach,

- W Skarżycach – Okiennik – przy zielonym 

szlaku, drodze Zawiercie-Skarżyce,

- Na Podzamczu przy Parku Rozrywki,

- w Zawierciu – przy stawie Łakoty, basenie, 

źródłach Warty,...

TABLICE OSTRZEGAWCZE

http://www.niedlakopalni.org/


KTO PODEJMUJE DECYZJĘ?

KONCESJA NA BADANIE ZŁOŻA – wydaje Ministerstwo Środowiska

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA ZŁOŻA – zatwierdza Ministerstwo Środowiska

ZMIANY W STUDIUM I PLANIE MIEJSCOWYM –
decydują radni i burmistrz/wójt/prezydent

- konsultacje społeczne/referendum

DECYZJA O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH

KONCESJA NA WYDOBYWANIE KOPALIN – wydaje Minister Środowiska 
w uzgodnieniu z burmistrzem/wójtem/prezydentem, Ministrem Gospodarki
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Dziękujemy za uwagę

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Nie dla kopalni Cynku i Ołowiu

42-400 Zawiercie

ul. Zaparkowa 23

e-mail: Stowarzyszenie@niedlakopalni.org

strona: www.niedlakopalni.org

mailto:Stowarzyszenie@niedlakopalni.org
http://www.niedlakopalni.org/

