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RESOLUTION No. VI / 21/40/2020 
Of 

Silesian Regional Council 
 

of 22 June 2020 
 

on the adoption of an appeal for the protection of the municipalities of the county 
Zawiercie resources, natural resources and the Main Groundwater Reservoir MGB 454, 
which is the reserve of drinking water for the region of Silesia and Dąbrowa Basin by 

opposition to the plans of location, construction of the zinc and lead ores mine as well as 
exploitation of these deposits in the area of Kraków-Częstochowa Jura. 

 
Based on Article. 18 point 20 of the Act of June 5, 1998 on voivodeship self-government 
(consolidated text, Journal of Laws of 2019, item 512, as amended) and § 18 and paragraph. 2 
point 3 of the Statute of the Śląskie Voivodeship (Official Journal of the Silesian Province from 
2017, item 6351, as amended) 
 

Śląskie Voivodeship Assembly 
shall adopt: 

 
§ 1. Śląskie Voivodeship Assembly welcomes the appeal regarding the protection of the 

municipalities of the county Zawiercie resources, natural resources and the Main Groundwater 
Reservoir MGB 454, which is the reserve of drinking water for the region of Silesia and Dąbrowa 
Basin by opposition to the plans of location, construction of the zinc and lead ores mine as well 
as exploitation of these deposits in the area of Kraków-Częstochowa Jura, constituting an 
attachment to the resolution 

§ 2. The Management of the Śląskie Voivodeship is entrusted with the implementation of 
the resolution. 

§ 3. The resolution shall enter into force on the day of its adoption. 
 
 
 
 

 
Vice-chairman of the Silesian  

Regional Assembly 
 
 

Beata Kocik 
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Annex to Resolution No. VI / 21/40/2020 
Silesian Regional Assembly 

of 22 June 2020 
 

Appeal regarding the protection of the municipalities of the county Zawiercie resources, natural 
resources and the Main Groundwater Reservoir MGB 454, which is the reserve of drinking water 
for the region of Silesia and Dąbrowa Basin by opposition to the plans of location, construction of 

the zinc and lead ores mine as well as exploitation of these deposits in the area of 
Kraków-Częstochowa Jura. 

 
We, Councilors of the Śląskie Voivodeship, object to the location plans, construction of the zinc 

and lead ore mine and the exploitation of these deposits in the Kraków-Częstochowa Jura. 
 

Thus, we expect that the relevant legal regulations will cause that nobody and in any way will not 
affect the resources and pollute one of the most valuable riches in the world, which is water, located under 
Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Będzin and Grodzkie districts. 
 

We call for complete protection of drinking groundwater resources in line with the legitimate 
important social interest. 
 

We express our support for the efforts of local governments to suspend the plans for this 
investment and adopted resolutions against the construction of the mine by the councils of: Zawierciański 
district, Zawiercie City, Ogrodzieniec City and Commune, Poręba Commune, Łazy Commune, 
Włodowice Commune and the Association of Jurassic Communes. 
 

Plans to build the mine were also the subject of parliamentary questions and inquiries. 
 

Drinking groundwater resources in the Zawiercie district are the highest quality resources in 
Poland and constitute wealth for the inhabitants of the entire region. The drinking water tank in this area 
currently not only supplies water, but, importantly, is a reserve for the future for our region. It is the 
second largest reservoir in the Śląskie Voivodeship in terms of available water resources, amounting to 
391 thousand  m3 / day, as well as the sixth in terms of area, which is 758.6 km². These water resources 
due to the planned extraction of zinc and lead ore from the Zawiercie deposit will be at risk. 
 

Plans for the location, construction of a zinc and lead ore mine and the exploitation of these 
deposits in this area pose a direct threat to the supply of good quality water to residents. Disturbed water 
supplies, although the most severe, are not the only negative effects of the planned investment. Climate 
change, especially those caused by human activities, makes protecting natural resources more important 
than ever. Drinking water, next to the clean air is the basis of our existence. 
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UCHWAŁA NR VI/21/40/2020 SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  

z dnia 22 czerwca 2020 r.  

w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego ochrony na terenie gmin powiatu zawierciańskiego 
zasobów bogactw naturalnych i Głównego Zbiornika Wody Podziemnej GZWP 454, który jest 

rezerwą wody pitnej dla Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego poprzez sprzeciw wobec planów 
lokalizacji, budowy kopalni rud cynku i ołowiu oraz eksploatacji tych złóż na terenie Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej  

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa                
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 512 z późn. zm.) oraz § 18 a ust. 2 pkt 3 Statutu Województwa                      
Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 roku, poz. 6351 z późn. zm.)  

Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala:  

§ 1. Przyjmuje się apel dotyczący ochrony na terenie gmin powiatu zawierciańskiego zasobów             
bogactw naturalnych i Głównego Zbiornika Wody Podziemnej GZWP 454, który jest rezerwą wody pitnej              
dla Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego poprzez sprzeciw wobec planów lokalizacji, budowy kopalni rud             
cynku i ołowiu oraz eksploatacji tych złóż na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, stanowiący            
załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa 
Śląskiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.  

Wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Województwa 

Śląskiego  

Beata Kocik  
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Załącznik do uchwały Nr VI/21/40/2020  

Sejmiku Województwa Śląskiego  

z dnia 22 czerwca 2020 r.  

Apel dotyczący ochrony na terenie gmin powiatu zawierciańskiego zasobów bogactw naturalnych i 
Głównego Zbiornika Wody Podziemnej GZWP 454, który jest rezerwą wody pitnej dla Śląska i Zagłębia 

Dąbrowskiego poprzez sprzeciw wobec planów lokalizacji, budowy kopalni rud cynku i ołowiu oraz 
eksploatacji tych złóż na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej  

My, Radni Województwa Śląskiego wyrażamy sprzeciw wobec planów lokalizacji, budowy kopalni rud 
cynku i ołowiu oraz eksploatacji tych złóż na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.  

Tym samym oczekujemy, że odpowiednie regulacje prawne spowodują, iż nikt i w żaden sposób nie będzie                
naruszał zasobów i zanieczyszczał znajdującego się pod powiatem zawierciańskim, będzińskim oraz grodzkim            
Dąbrowa Górnicza jednego z najcenniejszych obecnie bogactw na świecie, jakim jest woda.  

Apelujemy o objęcie całkowitą ochroną zasobów pitnych wód podziemnych zgodnie z uzasadnionym 
ważnym interesem społecznym.  

Wyrażamy poparcie dla starań samorządów zmierzających do wstrzymania planów tej inwestycji i podjętych             
uchwał przeciwko budowie kopalni przez rady: Powiatu Zawierciańskiego, Miasta Zawiercia, Miasta i Gminy             
Ogrodzieniec, Gminy Poręba, Gminy Łazy, Gminy Włodowice oraz Związku Gmin Jurajskich.  

Plany budowy kopalni były również przedmiotem interpelacji i zapytań parlamentarzystów.  

Podziemne zasoby wody pitnej na terenie powiatu zawierciańskiego są zasobami o najwyższej jakości w              
Polsce i stanowią bogactwo dla mieszkańców całego regionu. Zbiornik wody pitnej na tym terenie obecnie nie                
tylko zaopatruje w wodę, ale co istotne, stanowi rezerwę na przyszłość dla naszego regionu. Jest on drugim                 
największym w województwie śląskim zbiornikiem pod względem zasobów dyspozycyjnych wody,          
wynoszących 391 tys. m3/dobę, a także szóstym pod względem powierzchni, która wynosi 758,6 km2. Te zasoby                
wody ze względu na planowane wydobycie rud cynku i ołowiu ze złoża Zawiercie będą zagrożone.  

Plany lokalizacji, budowy kopalni rud cynku i ołowiu oraz eksploatacja tych złóż na tym terenie stwarza                
bezpośrednie zagrożenie dla zaopatrzenia mieszkańców w dobrej jakości wodę. Zakłócone dostawy wody, choć             
najbardziej dotkliwe, to nie jedyne negatywne skutki planowanej inwestycji. Zmiany klimatu, szczególnie te             
spowodowane działalnością człowieka powodują, że ochrona zasobów naturalnych staje się ważniejsza niż            
kiedykolwiek dotąd. Woda pitna, obok czystego powietrza, stanowi podstawę naszej egzystencji. 


