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Sprawozdanie z działalności

Cele Statutowe Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie „NIE dla Kopalni Cynku i Ołowiu” zostało powołane do życia w grudniu 
2015 roku, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w lutym 2016 roku pod 
numerem KRS nr 0000603200.

Celami statutowymi Stowarzyszenia jest:

1. Przeciwdziałanie powstaniu kopalni cynku i ołowiu w rejonie Jury Krakowsko-
Częstochowskiej,

2. Upowszechnianie wiedzy w zakresie zagrożeń dla środowiska i warunków życia 
mieszkańców rejonu Jury Krakowsko - Częstochowskiej, związane z ewentualną budową 
kopalni cynku i ołowiu, 

3. Wspieranie ochrony stanu środowiska przyrodniczego w szczególności w zakresie 
skażenia wód oraz powietrza mogących powstać w związku z ewentualną budową 
kopalni cynku i ołowiu,

4. Przeciwdziałanie powstawaniu i skutkom szkód górniczych mogących powstać w 
związku z ewentualną budową kopalni cynku i ołowiu i zachowanie rozwoju środowiska 
zrównoważonego.



Priorytety

Koncesje Rathdowney na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu  są ważne do:

• Koncesja 26/2010/P na obszarze złóż  „Zawiercie I”, „Zawiercie II”, „Rodaki-Rokitno Szlacheckie” 
położonych w gminach Łazy i Ogrodzieniec – przedłużona w 2014 roku, ważna do maja 2020 roku.

• Koncesja 34/2010/P na obszarze złóż  „Zawiercie I” i „Marciszów”  położonych na obszarze gmin 
Zawiercie, Poręba, Łazy i Ogrodzieniec – przedłużona w 2014 roku, ważna do lipca 2020 roku.

• Koncesja 27/2012/P na obszarze złóż  „Chechło” położonych w  gminach Klucze, Łazy i Ogrodzieniec 
– ważna do września 2022 roku.

Przed upływem tych terminów Rathdowney musi przedłużyć koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie 
rud cynku i ołowiu lub wystąpić o koncesje na wydobycie  – w obydwu przypadkach ma pierwszeństwo 
przed innymi kontrahentami.

Kluczowym wydawało się więc zintensyfikowanie działań zmierzających do:
• Pozyskiwania informacji o zagrożeniach wynikających z funkcjonowania kopalni cynku i ołowiu, 

zakładów przetwarzania, hałd i osadników z odpadami poflotacyjnymi,
• Monitorowania poczynań inwestora w Polsce i w Kanadzie z uwzględnieniem Giełdy w Toronto,
• Informowania społeczeństwa, władz samorządowych i organów administracyjnych o zagrożeniach,
• Opracowania step by step harmonogramu działań, które musi wykonać inwestor celem uzyskania 

wymaganych koncesji, decyzji, pozwoleń ze wskazaniem miejsc wrażliwych, w których moglibyśmy 
podjąć działania.
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Ocena oddziaływania

Wiedza nt. szkodliwości działalności polegającej na wydobyciu rud cynku i ołowiu,

ich przetwarzaniu w procesie flotacji, składowaniu odpadów na hałdach oraz szlamów

w stawach poflotacyjnych jest powszechnie dostępna zarówno w literaturze krajowej

jak i światowej.

Najaktualniejszy Raport dot. potencjalnego odziaływania eksploatacji złoża rud

cynku i ołowiu Zawiercie 3, zlokalizowanego w gminach Zawiercie, Łazy, Poręba i

Ogrodzieniec, został wykonany w lutym 2016 roku przez ekspertów renomowanej firmy

Multiconsult Polska sp. z o.o. - Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni cynku i

ołowiu w okolicach Zawiercia na otoczenie.
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Sprzeczności w informacjach podawanych przez  
inwestora w Polsce i w Kanadzie

Ostatni Raport techniczny wykonany w grudniu 2014 roku na zlecenie Rathdowney 
Resources Ltd. przez brytyjską firmę SRK Consulting (NI 43-101 Technical report on a 
preliminary economc assesment of the OLZA zinc-lead project of Poland) można znaleźć na 
kanadyjskiej stronie  firmy
http://www.rathdowneyresources.com/i/pdf/rdr/U6121_Olza%20PEA_Final_lr.pdf). 

Mimo, że  opracowany pod kątem zabezpieczania funkcjonowania obiektów kopalni, 
zakładów przetwarzania, stawów do magazynowania szlamów poflotacyjnych, a nie zagrożeń 
dla lokalnej społeczności, można z niego pozyskać wiele istotnych informacji. 
W Raporcie SRK znajdujemy wiele zbieżności z ANALIZĄ (…) wykonaną przez MCP dla złoża 
Zawiercie 3 oraz SPOŁECZNYMI UWARUNKOWANIAMI  (…) J.Badery i J.Cabały dla złoża 
Rokitno Szlacheckie-Rodaki.

Informacje podane na stronie spółki-matki http://www.hdimining.com/s/Rathdowney.asp
wskazują, że władze firmy nie podjęły dotychczas  decyzji o realizacji inwestycji. 

http://www.rathdowneyresources.com/i/pdf/rdr/U6121_Olza PEA_Final_lr.pdf
http://www.hdimining.com/s/Rathdowney.asp
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Propagowane wiedzy o faktycznym oddziaływaniu kopalni

Polscy przedstawiciele Rathdowney (kierownictwo, eksperci), mimo że badania nie zostały 
zakończone i opublikowane, propagują w Polsce informacje  sprzeczne z powszechną wiedzą 
o oddziaływaniu tego rodzaju inwestycji oraz sytuacji finansowej inwestora, z informacjami na 
kanadyjskich stronach firmy jak i na giełdzie w Toronto.

W wystąpieniu  z listopada 2017 roku Rathdowney pisze, że: będzie to kopalnia przyjazna dla 
środowiska, dzięki niej Polska mogłaby wzmocnić swoje aspiracje do osiągnięcia pozycji lidera 
przemysłu w Europie, Rathdowney cieszy się poparciem lokalnej społeczności a także władz 
samorządowych, firma przyczyniła się do z utrzymania lokalnych przedsiębiorstw,….

W związku z powyższym, za najważniejszy cel Stowarzyszenie uznało propagowanie wiedzy o 
faktycznym oddziaływaniu inwestycji weryfikowanej o informacje podawane na stronach 
kanadyjskich inwestora  oraz Giełdy w Toronto przez umieszczanie stosownych informacji na:
✓ Facebook’u https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nie-dla-kopalni-cynku-i-

o%C5%82owiu-185318761842542/,
✓ oraz na stronie internetowej www.niedlakopalni.org

Dwa pierwsze Informatory Stowarzyszenia nt. zagrożeń wynikających z planowanej

budowy kopalni cieszyły się dużą popularnością, co zmotywowało nas do prac nad kolejnym

numerem.

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nie-dla-kopalni-cynku-i-o%C5%82owiu-185318761842542/
http://www.niedlakopalni.org/
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Weryfikowanie informacji inwestora

Okazją do weryfikowania informacji podawanych przez inwestora były:

1. Spotkania z przedstawicielami:

✓ Lokalnej społeczności – Poręby, Zawiercia, Łaz, Ogrodzieńca,

✓ Władz samorządowych oraz Rady Gospodarczej,

✓ Organizacji lokalnych – np. Uniwersytetem III wieku w Łazach, Klubem Miłośników

Ziemi Zawierciańskiej,

✓ Podmiotów, których działalność statutowa powiązana jest ze środowiskiem – Dyrekcją

Parków Krajobrazowych, JOPR,.

2. Wystąpienia z opiniami do:

✓ Dokumentów prawa lokalnego

✓ lub nowelizowanych aktów prawnych.

3. Piątkowe dyżury

4. Udział w Seminarium pt. „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”

zorganizowanym przez Wydział Nauk o Ziem Uniwersytetu Śląskiego.



8

Sprawozdanie z działalności

Propagowane wiedzy o faktycznym oddziaływaniu kopalni

Raport Multiconsult oraz aktualne materiały wg potrzeb zostały przekazane dotychczas

osobiście na spotkaniach lub przesłane pocztą do:

✓ Prezes Rady Ministrów,

✓ Ministerstwa Środowiska,

✓ Ministerstwa Rozwoju,

✓ Sejmu RP oraz indywidualnie do posłów wybranych komisji i okręgów,

✓ KZGW, RZGW,

✓ Zarządu Powiatu Zawierciańskiego,

✓ Prezydenta Zawiercia i Burmistrzów Łaz, Ogrodzieńca oraz Poręby,

✓ Radnych gmin: Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, Poręba,

✓ Członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Zawiercia,

✓ Przedsiębiorstw zarządzających gospodarką wodno-kanalizacyjną w 4 gminach,

✓ Dyrekcji Nadleśnictwa Siewierz,

✓ Dyrekcji Parków Krajobrazowych,

✓ JOPR

✓ Spółdzielni Mieszkaniowych „Zawiercie”, „Hutnik”, ……….
Cytowane materiały były załączane każdorazowo do wystąpień oraz korespondencji z 
organami administracji.
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Interpelacje  złożyli Posłowie

Interpelacja nr 12157
do prezesa Rady Ministrów
w sprawie planowanej kopalni cynku i ołowiu w Zawierciu oraz wyjaśnienia, czy doszło 
do naruszenia prawa przez urzędników rozpatrujących wniosek Stowarzyszenia "Nie 
dla kopalni cynku i ołowiu" z 3.10.2016 r.
Zgłaszający: Małgorzata Pępek
Data wpływu: 27-04-2017
Szanowna Pani Premier!
Zaniepokojenie mieszkańców miejscowości Zawiercie zlokalizowanej w woj. śląskim 
budzi fakt planowanego umiejscowienia na tym terenie kopalni cynku i ołowiu. Z tego 
powodu zostało powołane do życia Stowarzyszenie "Nie dla kopalni cynku i ołowiu", 
którego zadaniem jest informowanie mieszkańców o zagrożeniach wynikających z 
ewentualnej budowy kopalni. 
Stowarzyszenie to z oburzeniem przyjęło do wiadomości treść pisma Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, będącego odpowiedzią na wniosek z dnia 3 października 
2016 roku, skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który był jednocześnie 
merytorycznie uzasadnioną skargą na dotychczasowe działania podległych 
urzędników, w szczególności ministra środowiska i prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej. W piśmie tym wykazano zaniechania ww. osób przy 
procedowaniu aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami z przyjęciem w załączniku 
nr 31 inwestycji o nazwie "Budowa podziemnej kopalni w celu wydobycia rud cynku i 
ołowiu ze złoża Zawiercie 3". 
Ponadto wątpliwości stowarzyszenia budzi fakt, iż zaniechania te naruszają dyrektywę 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku, 
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE 
L 327 z dnia 22 grudnia 2000 roku) oraz art. 113 ustawy Prawo wodne, które stanowią 
podstawę prawną planowania w gospodarowaniu wodami. Z tego względu 
członkowie stowarzyszenia zmuszeni byli zainteresować sprawą Komisję Europejską. 
W związku z powyższym zwracam się do Pani Premier o zajęcie stanowiska: Czy tak jak 
podnoszą zainteresowani ze Stowarzyszenia "Nie dla kopalni cynku i ołowiu", doszło 
do naruszenia prawa? Czy dochowano przewidzianych prawem procedur?
Z poważaniem,
Małgorzata Pępek
Poseł na Sejm RP
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Zapytania poselskie i interpelacje złożyli Posłowie:

Zapytanie nr 4008
do ministra środowiska
w sprawie skutków zdrowotnych i środowiskowych związanych z potencjalną budową podziemnej kopalni cynku i 
ołowiu w pow. zawierciańskim w woj. śląskim
Zgłaszający: Beata Małecka-Libera
Data wpływu: 30-07-2017
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?
Poseł na Sejm RP
Beata Małecka-Libera

Interpelacja nr 9089
do prezesa Rady Ministrów
w sprawie wyjaśnienia czy doszło do rażącego naruszenia prawa przez urzędników rozpatrujących wniosek Stowarzyszenia "Nie dla kopalni 
cynku i ołowiu" z siedzibą w Zawierciu z dnia 3 października 2016 r., znak 49/10/2016 w sprawie dotyczącej inwestycji "Budowa podziemnej 
kopalni w celu wydobycia rud cynku i ołowiu ze złoża Zawiercie"
Zgłaszający: Paweł Bańkowski
Data wpływu: 03-01-2017
Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r.
Szanowna Pani Premier,
do mojego biura poselskiego wpłynęło pismo Stowarzyszenia „Nie dla kopalni cynku i ołowiu” z siedzibą w Zawierciu, w którym wskazane zostały 
zaniechania urzędników przy rozpatrywaniu wniosku Stowarzyszenia w sprawie dotyczącej inwestycji „Budowa podziemnej kopalni w celu 
wydobycia rud cynku i ołowiu ze złoża Zawiercie”.
Sprawa dotyczy pisma Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 12 października 2016 r. znak sprawy: DSO. S WA.5713.5759.2016. CM.
Przedstawiciele Stowarzyszenia są oburzeni treścią pisma Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), podpisanego przez Cezarego Michalskiego 
głównego specjalistę w sprawie nadania biegu wniosku z dnia 3 października 2016 roku znak: 49/10/2016, skierowanego do Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie skreślenia z aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły, zatwierdzonego na posiedzeniu 
Rady Ministrów 22 lutego 2011 r. (MP nr 49, poz. 549), z załącznika nr 31 inwestycji: Budowa podziemnej kopalni w celu wydobycia rud cynku i 
ołowiu ze złoża Zawiercie 3.
Wniosek ten zawierał równocześnie skargę na dotychczasowe działania podległych urzędników, w szczególności Ministra Środowiska, Prezesa 
KZGW. Skarga została merytorycznie uzasadniona, zarzuty potwierdzone opiniami specjalistów. W przedmiotowej skardze Stowarzyszenie 
wskazało na działania (zaniechania) Ministerstwa Środowiska, KZGW i zatrudnionych tam urzędników przy procedowaniu aktualizacji Planu 
Gospodarowania Wodami z przyjęciem w Załączniku nr 31 inwestycji o nazwie: Budowa podziemnej kopalni w celu wydobycia rud cynku i ołowiu ze 
złoża Zawiercie 3. Stowarzyszenie wykazało, że działania (zaniechania) naruszają dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L 327 z dnia 22 grudnia 2000 r.) i art. 
113 ustawy Prawo wodne, które stanowią podstawę prawną planowania w gospodarowaniu wodami.
Przedstawiciele Stowarzyszenia wskazali ponadto, że działania (zaniechania) urzędników mogą stanowić źródło odpowiedzialności władzy 
publicznej za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną w oparciu o art. 417 i 417(1) Kodeksu cywilnego.
Po kilku dniach od skierowania obszernej merytorycznej skargi i wniosku do Stowarzyszenia wpłynęło do wiadomości pismo podpisane przez 
Cezarego Michalskiego, głównego specjalistę skierowane do Ministerstwa Środowiska (nawet nie do Ministra Środowiska) z prośbą o udzielenie 
zainteresowanym odpowiedzi.
Taki tryb załatwienia przez departament sprawy spotkał się z oburzeniem przedstawicieli Stowarzyszenia. Sposób załatwienia dowodzi faktu, że 
nikt z odpowiedzialnych urzędników nie zechciał zapoznać się z treścią wystąpienia i skargi. Nie pochylił się nad podnoszonymi problemami, 
zagrożeniami dla społeczności, środowiska, w obronie których Stowarzyszeni działa i występuje.
Według informacji pozyskanych od Stowarzyszenia sposób potraktowania ich wniosku zdecydował o zainteresowaniu sprawą Komisji Europejskiej i 
w najbliższych dniach skierowane zostanie wystąpienie w sprawie nieprzestrzegania dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L 327 z dnia 22 grudnia 2000 r.) 
na ręce komisarza Karmenu Vella, komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.
Stowarzyszenie zwraca ponadto uwagę na obowiązujące w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego, czyli m.in. art 221 § 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi 
przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. § 3. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, (...) art. 223. § 1. 
Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają 
skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. § 2. Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organu organizacji społecznej, 
winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej 
odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. Art. 227. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte 
wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe 
lub biurokratyczne załatwianie spraw. Art. 228. Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 229 pkt 8 K.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi na Ministra jest Prezes Rady Ministrów, a na organ centralny i jego 
kierownika - organ, któremu podlega.
Nie zachodziły zatem przesłanki z art. 231 K.p.a., aby skargę przekazywać do Ministerstwa Środowiska.
W ocenie Stowarzyszenia - przy załatwieniu opisanej wyżej sprawy - rażąco naruszone zostały zasady wyrażone w art. 232 § 1 KPA, w myśl którego 
Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących 
działalności tego organu. Rażące naruszenie prawa jest wynikiem niezapoznania się z merytorycznie uzasadnionymi zarzutami wobec Ministra 
Środowiska, Prezesa KZGW, ze wskazanymi zaniedbaniami, nienależytymi wykonywaniami zadań przez właściwe organy, przez ich pracowników, 
naruszenie praworządności, interesów społeczności lokalnej, w imieniu których działa skarżący.
Szanowna Pani Premier,
reasumując powyższe proszę uprzejmie Panią Premier o zapoznanie się z treścią pisma Stowarzyszenia „Nie dla kopalni cynku i ołowiu” z siedzibą w 
Zawierciu z dnia 3 października 2016 roku - znak 49/10/2016 - w sprawie dotyczącej inwestycji „Budowa podziemnej kopalni w celu wydobycia rud 
cynku i ołowiu ze złoża Zawiercie” i niezwłoczne wyjaśnienie, czy doszło w tym wypadku do rażącego naruszania prawa przez urzędników 
państwowych, zajęcie stanowiska wobec stawianych w nim zarzutów zgodnie z zakresem uprawnień, kompetencji przez organy właściwe do 
załatwienia sprawy.
Z wyrazami szacunku
Paweł Bańkowski
Poseł na Sejm RP
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Wystąpienia do organów

Stowarzyszenie występowało w 2017 roku do organów administracji i podmiotów 
powiązanych z tematem: 

• Władz samorządowych,
• Ministerstwa Rozwoju,
• Ministerstwa Środowiska,
• WSA,
• KZGW,
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Małopolskiego,
• Akademii Górniczo Hutniczej,
• Wodociągów,
• Dyrekcji Parków Krajobrazowych,
• Naczelnika JOPR,
• Oraz innych organów, od których jeszcze oczekujemy na odpowiedź.



Seminarium
Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego do udziału w Seminarium pt. 
„Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi” w dniach 28-29 września 2017 roku. 

M.Sadowska, P.Syryczyński z Multiconsult Polska oraz  M.Golenia V-ce Prezes Stowarzyszenia wygłosili  28 września 
2017r. w panelu „Kopać? Nie kopać? Oto jest pytanie” referat pt. „Wyznaczenie priorytetów rozwoju regionu 
(powiatu zawierciańskiego) na przykładzie konfliktu pomiędzy eksploatacją rud cynku i ołowiu i ochroną zasobów 
wód podziemnych”.
Nas przedstawiciele zaprezentowali skrótowo, ze względu na ograniczenia czasowe, kolejno: historię regionu, stan 
środowiska, ceny wody w miastach województwa, potencjał przyrody, potencjał turystyczny (zabytki, szlaki, turystyka 
biznesowa).
W dalszej części przedstawili: konsekwencje stawiania na górnictwo, dochody z górnictwa, odpowiedzialność za 
szkody, bilans kosztów wg Raportu technicznego Rathdowney, koszty likwidacji kopalni, rekultywacji i modernizacji 
kanalizacji.
W następnej kolejności: oddziaływanie kopalni na wody, konflikt z obszarami chronionymi, dlaczego wcześniej 
poniechano budowy, konflikt z inwestycjami drogowymi, perspektywy rozwoju regionu, strefy aktywności 
gospodarczej. gospodarczej.

Prezentacja miała na celu przedstawienie 2 strategii rozwoju:
1. Postawienie na zrównoważony rozwój i czyste kierunki rozwoju gospodarczego: turystyka i innowacyjny 

przemysł w strefach gospodarczych.
2. Ewentualna budowa kopalni na jednym z ostatnich złóż cynku i ołowiu w kraju w zasadzie na eksport – z 

konsekwencjami w postaci ograniczania dostępu do dobrej jakości wody, milionami ton odpadów, szkodami w 
infrastrukturze.

Stowarzyszenie promuje pierwszą drogę rozwoju, pozostawiając złoża dla przyszłych pokoleń - kiedy ich wartość 
wzrośnie a metody wydobycia i przetwarzania będą bezpieczne dla społeczeństwa.

Prezentację Stowarzyszenia i dla kontrastu link do prezentacji eksperta Rathdowney rozesłano do Starostwa, Rady 
Powiatu, Prezydenta Zawiercia, Burmistrzów Łaz, Ogrodzieńca, Poręby oraz Radnych 4 gmin a także Przewodniczącego 
Rady Gospodarczej przy Prezydencie Zawiercia.
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Opiniowanie aktów prawnych

Stowarzyszenie wysyłało do właściwych organów (Sejmu, Ministerstwa Środowiska, 
KZGW) opinie do nowych lub nowelizowanych aktów prawnych:

• Aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami

• Polityki Surowcowej Państwa

• Zmian w Ustawie Prawo geologiczne i górnicze
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Proces planistyczny w gminach

Stowarzyszenie uczestniczy w procesie planistycznym gmin Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, Poręba.

Przy każdorazowej zmianie Studium uwarunkowań (Zawiercie, Ogrodzieniec) lub Przestrzennego planu

zagospodarowania miasta (Zawiercie) przesłaliśmy stanowisko Stowarzyszenia wnioskujące

wprowadzenie zapisów ustanawiających poniższe zakazy:

1. Zakaz ustanawiania obszarów górniczych i terenów górniczych dla kopalń podziemnych cynku i ołowiu oraz zakaz
lokalizacji wyjść upadowych na terenie całej gminy w tym w szczególności oznaczonych symbolami właściwymi
dla terenów przemysłowych.

2. Zakaz realizacji przedsięwzięć na terenie całej gminy, prowadzących do obniżenia poziomu wód podziemnych.
Postulat wynika ze względu na zagrożenie dla stabilności geotechnicznej obecnie istniejących obiektów
produkcyjnych, mieszkalnych i infrastrukturalnych, itp.

3. Zakaz realizacji przedsięwzięć w gminie, prowadzących do obniżenia poziomu wód powierzchniowych, zaniku
cieków wodnych oraz tworzenia lejów depresji. Postulat wynika z ochrony zasobów wód, z których korzysta
ludność, rolnictwo i gospodarka powiatu zawierciańskiego.

4. Zakaz realizacji przedsięwzięć polegających na przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych lub innych niż
niebezpieczne pochodzących z wydobycia i przetwórstwa rud cynku i ołowiu.

5. Zakaz lokowania stawów osadczych, miejsc czasowego magazynowania oraz składowisk odpadów
niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne pochodzących z wydobycia i przetwórstwa rud cynku i ołowiu.

6. Zakaz lokowania przedsięwzięć mogących powodować osiadanie gruntu o więcej niż 0,01 metra.
7. Zakaz lokowania na terenach przemysłowych części naziemnej kopalń podziemnych eksploatujących metale.

Stowarzyszenie monitoruje podobne przedsięwzięcia w rejonach gzie prowadzone są podobne działania np. w gminie 
Klucze.
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Gospodarka wodami

Po 2 latach działania Stowarzyszenia na czoło wysunął się temat możliwości zachwiania

istniejącego systemu gospodarowania wodami w regionie w związku z:

✓ Planami budowy kopalni z zakładem przetwarzania, hałdą, dołami ze szlamami poflotacyjnymi –

których konsekwencją będzie zanieczyszczenie wód, obniżenie ich poziomu prowadzące do

powstania leja depresji, podtopień na obszarze zrzutu wód pokopalnianych,…

✓ Transpozycją dyrektyw Unii Europejskiej do polskiej legislacji, która będzie skutkować

zaostrzeniem istniejących regulacji.

Efektem będzie:

✓ Ograniczenie dostępu do dobrej jakości wód w odpowiedniej ilości,

✓ Wzrost kosztów z tytułu opłat za wodę i koniecznych inwestycji dostosowawczych.

Z tego tytułu większość działań Stowarzyszenia poświęcona była temu tematowi – wystąpienia do

organów, opinie do aktów prawnych, spotkania.
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Propagowane wiedzy o faktycznym oddziaływaniu kopalni

Organizowaliśmy spotkania z mieszkańcami na lokalnych event’ach oraz w ruchliwych 
punktach miast, na których udostępniano  materiały wskazujące na zagrożenia wydobyciem i 
przetwórstwem rud cynku  ołowiu, prezentowano zdjęcia Jury i szkody górnicze, zbierano 
podpisy pod protestem m.in. - w Zawierciu, Ogrodzieńcu.
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Propagowane wiedzy o faktycznym oddziaływaniu kopalni

Eksponowaliśmy zdjęcia obrazujące krajobrazy Jury skontrastowane  ze  szkodami 
górniczymi w Domu Kultury w Porębie.
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Propagowane wiedzy o faktycznym oddziaływaniu kopalni

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,...

http://www.niedlakopalni.org/
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Propagowane wiedzy o faktycznym oddziaływaniu kopalni

W bieżącym roku pojawiły się artykuły na temat ewentualnej budowy kopalni na łamach

Dziennika Zachodniego, Kuriera Zawierciańskiego, Informatora Miejskiego, Forum Express, ….

Stowarzyszanie wydało drugi INFORMATOR zawierający artykuły w tematach:

✓ Mija rok – podsumowujący dotychczasowe działania

✓ Zawierciańska kopalnia wody – bilans wody, ceny, zagrożenia wynikające z możliwości

budowy kopalni

✓ Interpelacja poselska

✓ Czym grozi budowa kopalni?

✓ Problemy z wodą

✓ Ile jest warta informacja geologiczna?

✓ Stan wód się pogorszy

✓ Kopalnia cynku i ołowiu to duże ryzyko

✓ Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

✓ Kto ma coś do ukrycia?

✓ Prawdy i Półprawdy.
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Plan działań strategicznych w 2018 roku

Planujemy kontynuowanie dotychczasowych działań  a także:

1. Wydanie kolejnego informatora.
2. Zbieranie podpisów pod listami protestów przeciw budowie kopalni.
3. Poszukiwanie informacji o oddziaływaniu tego typu działalności, instalacji.
4. Występowanie do organów w sprawie prawidłowości postępowania 

administracyjnego.
5. Udział w pracach legislacyjnych: Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, Ustawy o 

Polskie j  Agencji Geologicznej (…) oraz aktów wykonawczych z nich wynikających,.
Spotkania ze społecznością lokalną i władzami samorządowymi.

6. Monitorowanie poczynań Rathdowney w Polsce oraz na stronach firmy w Kanadzie i 
Giełdy w Toronto.
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Podsumowanie

Żyjemy w rejonie o wyjątkowych walorach przyrodniczych, historycznych i 
środowiskowych. 

Wprowadzenie do aglomeracji zawierciańskiej zamieszkiwanej przez 120 tys. 
mieszkańców kopalni cynku i ołowiu, spowoduje nieodwracalne szkody. 
Zyski będą udziałem przyszłego inwestora, natomiast koszty przywrócenia dostępu do 
wody, usuwania szkód w infrastrukturze, zabezpieczenia składowisk odpadów i stawów z 
osadami poflotacyjnymi, społeczność powiatu będzie ponosić przez następne pokolenia.

Wobec powyższego oczekujemy na poparcie działań Stowarzyszenia – zgłaszanie 
nowych pomysłów, inicjatyw przez środowiska lokalne bezpośrednio lub skorzystanie z 
poniższych danych kontaktowych.
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Podsumowanie

Stowarzyszenie ostrzega zgodnie z posiadaną wiedzą, pozyskanymi informacjami, analizami
ekspertów.

Decyzja o powstaniu kopalni zaburzy dotychczasowy rozwój regionu i zmieni jego wizerunek. Może
się okazać elementem zaburzającym przyszłość gospodarczą, społeczną i środowiskową regionu.

Teraz mamy jeszcze wybór:

1. Postawienie na zrównoważony rozwój i czyste kierunki rozwoju gospodarczego: turystykę,

rolnictwo i innowacyjny przemysł np. w rozwijających się strefach gospodarczych, czyli

kontynuację strategii realizowanej od kilkunastu lat ze znaczącymi sukcesami;

1. Decyzja o budowie kopalni cynku i ołowiu (surowiec produkowany jedynie na eksport) – z

konsekwencjami w postaci: zmiany strategii rozwoju regionu na rozwój górnictwa i przemysłu

ciężkiego, wyłączenia przedsiębiorstw zależnych od dostępu do wody o odpowiednich

parametrach, ograniczania dla mieszkańców dostępu do taniej i dobrej jakości wody,

zmagazynowania milionów ton odpadów, ze szkodami górniczymi w obiektach i w

infrastrukturze,....

Tegoroczne wybory samorządowe będą sprawdzianem dla startujących do władz

samorządowych i na radnych
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Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Nie dla kopalni Cynku i Ołowiu

42-400 Zawiercie

ul. Zaparkowa 23

e-mail: Stowarzyszenie@niedlakopalni.org

strona: www.niedlakopalni.org

Dyżury w każdy piątek miesiąca w godz. 13:00-15:00 

W Zawierciu na ul. Zaparkowej 23

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

