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Szanowny Panie Marszałku,

Nawiązując do interpelacji Poseł Danuty Nowickiej nr 31890 z 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

odmowy dostępu do informacji publicznej przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz uprzejmie 

informuję, co następuje. 

Na podstawie informacji uzyskanych z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych pragnę 

wskazać, że prowadzone postępowanie w Nadleśnictwie Siewierz na chwilę obecną sprowadza się 

do udzielenia przyrzeczenia lub odmowy przyrzeczenia dzierżawy gruntu na cele budowy kopalni 

cynku i ołowiu. Ocena zagrożenia istnienia infrastruktury i funkcjonowania kopalni dla ludzi 

i środowiska prowadzona będzie w toku innych postpowań administracyjnych niezbędnych dla 

uruchomienia takiej działalności, np. na etapie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. Wedle posiadanych informacji władze samorządowe zamierzają uwzględnić 

stanowisko lokalnej społeczności. Podjęta została uchwała Rady Gminy o organizacji w przyszłości 

referendum w sprawie lokalizacji kopalni.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz ponadto wskazuje, że zasięgnął opinii kompetentnych 

organów, gdyż prowadzone były stałe konsultacje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych 

w Katowicach, zwaną dalej „RDLP w Katowicach”, w tej sprawie, a także nawiązano współpracę 

z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie uzyskując deklaracje władz Wydziału 

w sprawie wsparcia merytorycznego w aspekcie przyrodniczym, co do oceny planów inwestycyjnych, 

przyszłej działalności kopalni, potrzeb i metod rekultywacji itp.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz wskazuje, również, że mając na względzie interes Skarbu 

Państwa dla potrzeb wyceny wartości ewentualnego przyszłego czynszu dzierżawnego 

przeprowadzono szerokie rozpoznanie podmiotów, które mogłyby się podjąć wyceny. Nawiązano 



współpracę ze Śląskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach. Na chwilę 

obecną uzgadniana jest możliwość wykonania takiej wyceny z Centrum Badań i Transferu Wiedzy 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach tj. państwowej uczelni zatrudniającej naukowców 

posiadających wiedzę ekspercką i doświadczenie przy sporządzaniu podobnych wycen. 

Odnosząc się do wniosków zawartych w niniejszej interpelacji uprzejmie informuję, 

że podmiotem decyzyjnym w sprawie podpisania umowy przedwstępnej na dzierżawę gruntu Lasów 

Państwowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz. 

Nawiązując do żądania dotyczącego udostępnienia wniosku Firmy Rathdowney Polska Sp. z o.o. 

wraz z towarzyszącą korespondencją w tej sprawię informuję, że decyzja odmowna w tej sprawie była 

uzasadniona ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz był 

zobligowany do uwzględnienia pisemnej informacji inwestora o zastrzeżeniu przekazanego wniosku 

o przyrzeczenie zawarcia umowy dzierżawy jako tajemnicy przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji 

faktycznej, mając na uwadze treść powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakazujących 

respektować tak zdefiniowaną tajemnicę przedsiębiorstwa, a także kalkulując ryzyko roszczeń 

inwestora (inwestycja warta ok. 1 mld złotych) wynikłych z konsekwencji nieuprawnionego 

ujawnienia takiej tajemnicy, Nadleśnictwo Siewierz nie mogło wydać innej decyzji, jak odmowa 

udostępnienia informacji publicznej. Nadleśniczy wskazuje ponadto, że jego decyzja nie była 

prawomocna i stronie przysługiwało prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego z czego zainteresowany skorzystał. 

Z poważaniem

Sławomir Mazurek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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