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Stowarzyszenie „Nie dla kopalni cynku i ołowiu”, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie, e-mail: stowarzyszenie@niedlakopalni.org 

 
Znak 46/11/2020                                                                                                                                       Zawiercie, 27.11.2020r. 
 
 

Główny Geolog Kraju 
Pełnomocnik ds. Gospodarki Surowcowej Państwa 

Piotr Dziedzio 
00-922 Warszawa 

Ul. Wawelska 52/54 
 

 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
        Stowarzyszenie Nie dla Kopalni Cynku i Ołowiu uważa za swój obowiązek przesłać sprostowanie do Pana 
odpowiedzi z dnia 20 listopada 2020 roku nr sprawy DGK-6.050.17.2020.JM o znakach 1377887.4333761.3419090  na 
interpelację Posła Mateusza Bochenka nr 13912 z 12 listopada 2020 roku. 
Czynimy to zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i KRS-em, dla dobra społeczności lokalnej obawiającej się lokalizacji 
kopalni cynku i ołowiu z zakładem przetwarzania i osadnikami na dziesiątki milionów ton szlamów, inwestycji niszczącej 
dorobek wielu pokoleń.   
 
Już w tej chwili, na etapie kolejnego przedłużenia koncesji na badania, odczuwamy rosnący niepokój – potencjalna 
możliwość budowy kopalni w rejonie Zawiercia, stanowiącego wrota Jury Krakowsko-Częstochowskiej, skutecznie 
wstrzymuje wielu inwestorów związanych z turystyką, hotelarstwem, gastronomia i produkcją ekologicznej żywności. 
Główną przyczyną jest zagrożenie utratą zasobów wody wysokiej klasy czystości (I – II), zmianami parametrów 
geotechnicznych podłoża budowlanego oraz znacznym pogorszeniem stanu powietrza, w tym szczególnie pyłów PM 
2,5. Brak nowych inwestycji, związanych z obecną funkcją regionu będzie powodować odpływ młodych ludzi do innych 
regionów, gwarantujących zachowanie akceptowalnych warunków środowiskowych.   
 
Obawy o oddziaływanie kopalni, na eksploatację której RTH jeszcze nie wystąpił o koncesję, nie są przedwczesne – już 
podejmowane są kroki w tym kierunku: 
✓ Kopalnia została wpisana do załącznika 31 PGW mimo zgłoszonych zastrzeżeń zarówno do Formularza jak i Analizy, 
✓ W 2017 roku RTH przystąpił do negocjacji umowy przedwstępnej na budowę kopalni na terenach dzierżawionych 

od Nadleśnictwa Siewierz. 
W obu tych sprawach pracownicy Ministerstwa mają pełną wiedzę, w odróżnieniu od władz samorządowych, którym 
dokumentów nie udostępniono.  
 
Dla ułatwienia podajemy komentarze do poszczególnych pytań Posła Mateusza Bochenka – jak to zrobił Pan Minister: 
 
Ad. 1 Dlaczego, pomimo protestów samorządowców i mieszkańców, nadal rozważana jest budowa kopalni? 
 
Nie od dziś organ koncesyjny traktuje nieproporcjonalnie kanadyjską spółkę Rathdawney i społeczność regionu 
zawierciańskiego z jej władzami samorządowymi  – najlepszym na to dowodem było wydanie po raz trzeci przedłużenia 
koncesji 34/2010/p na 5 kolejnych lat, bez: 

− Analizy realizacji wcześniejszych obowiązków RTH, wynikających z decyzji, 

− Odniesienia się do wiedzy merytorycznej i doświadczenia zatrudnionych przy projekcie, 

− Oceny  możliwości finansowych spółki, 

− Oceny przedkładanych dokumentów przez właściwe organy. 
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Opinie władz samorządowych nie zostały przyjęte, wniosków Stowarzyszenia nie rozpatrzono w terminach 
umożliwiających zabranie głosu w sprawie – natomiast komentarz RTH do opinii władz samorządowych został 
uwzględniony bez zastrzeżeń, co zaskutkowało przedłużeniem o 5 lat koncesji. 
Potwierdziły się więc powtarzane w  kanadyjskich prezentacjach pochlebne opinie o „szczególnej życzliwości polskich 
organów państwowych”. 
 Organ koncesyjny, wbrew obowiązującej legislacji,  rutynowo ogranicza w porozumieniu z RTH wszelkie informacje, 
do których społeczeństwo powinno mieć dostęp – nie ukazały się żadne obwieszczenia nt procedowania zmian w 
koncesjach, negoocjowania umowy przedwstępnej na dzierżawę gruntu pod budowę kopalni, itp.  
Mała spółka bez kapitału ma możliwość spotykania się i uzyskiwania wsparcia na szczytach władzy, co jednocześnie 
okazuje się niemożliwe dla społeczności broniącej swojej małej ojczyzny. 
 
Ad. 2. Czy bierze Pan Minister pod uwagę straty, czy Ministerstwo dysponuje ekspertyzami i analizami jakie 
poniesie region Jury Krakowsko- Częstochowskiej? 
 
Nie mogąc się doczekać rzetelnej oceny zagrożeń wynikających z wydobycia, przetwarzania rudy cynku i ołowiu oraz 
składowania dziesiątków milionów ton odpadów  od RTH, gminy i lokalni przedsiębiorcy zlecili wykonanie 3 raportów 
w latach 2014-2016: dr hab. J.Cabały i dr J.Badery, dr K.Filipka i Multiconsult Polska sp. z o.o. W grudniu 2014 roku 
Rathdowney opublikował w Kanadzie (Giełda w Toronto) własny Raport techniczny opracowany przez firmę SRK.  
Wszystkie te analizy wskazują jednoznacznie, że wypompowanie 60 mln. m3 wody/rok spowoduje utratę zasobów 
wód podziemnych w rejonie Zawiercie - Łazy, a zasięg leja depresji powstającego przy odwodnieniu kopalni będzie 
wynosił już w pierwszych 5 latach eksploatacji ponad 7 km. O zasięgu oddziaływania odwodnień kopalnianych w 
rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej świadczy rozbudowa leja depresji wytworzonego przez kopalnie w rejonie 
Olkusza, który zaznacza się aż do Zawiercia. Dobrze znane i szeroko opisane w literaturze naukowej są późniejsze efekty  
skażenia wód związkami chemicznymi pochodzącymi z reakcji rud polimetalicznych w trakcie eksploatacji. Po 
zaprzestaniu odwodnień kopalni skażone wody zdegradują Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 454 Olkusz-
Zawiercie oraz cieki, bezpośrednio związane z wodami podziemnymi.  
W Analizie złożonej przez RTH, do aPGW, znajdującej się w zasobach Ministerstwa, zakłada się niedotrzymanie 
standardów wód na obszarze województwa śląskiego i małopolskiego, co w świetle zagrożenia suszą w Polsce stanowi 
działalność sprzeczną z interesem społecznym i gospodarczym. Należy przypomnieć, że rejon projektowanej kopalni 
znajduje się na wododziale I rzędu, pomiędzy dorzeczem Wisły i Odry. 
Dla naszej społeczności wybór woda czy ołów jest prosty – jak powiedział prof. Cabała – skoro złoża rud leżały miliony 
lat mogą jeszcze zaczekać – ale mieszkańcy nie mogą żyć bez wody. 
Doradzaliśmy zapoznanie się z raportem Joan Kujek z lutego 2018 roku dotyczącym właściciela Rethdowney Polska sp. 
z o.o. Hunter Diskinson Inc, z dokumentami finansowymi publikowanymi kwartalnie na Giełdzie w Toronto. 
 
Szkody wynikające z prowadzenia tego typu działalności są powszechnie znane a nie powinno być w kraju lepszego 
źródła informacji niż Ministerstwo Klimatu i Środowiska z podległym Gł. Geologiem Kraju, PIG, GDOŚ. 
 
Koszty też są znane – zamknięcie kopalni Pomorzany -  142 mln. zł, pompowanie wody – 40 mln/rok, I etap modernizacji 
gospodarki wodno- ściekowej w Olkuszu, Kluczach, Bolesławiu, Bukownie – 206 mln. zł, itd. 
 
Jest więc odpowiednia ilość koniecznych informacji do podjęcia właściwych decyzji – wystarczy tylko proporcjonalne 
traktowanie RTH i społeczności regionu zawierciańskiego przez pracowników organu koncesyjnego. 
  
Ad. 3 i ad.4  Dlaczego poprzedni minister mówił o nieprzedłużeniu koncesji na poszukiwanie złóż, a teraz nagle, po 
zmianie ministra, stanowisko to diametralnie się różni? 
Co spowodowało zmianę decyzji? 
  
Faktycznie RTH występował w 2010 roku o 2 koncesje nr 26/2010/p i 34/2010/p – graniczące ze sobą bezpośrednio, w 
efekcie tworzące łącznie złoże Zawiercie 3. Budowa geologiczna i warunki występowania rud są takie same, skład 
chemiczny rud taki sam, ruda wymaga przetwarzania w ten sam sposób, eksploatacja powoduje te same zagrożenia. 
Minister M. Woś wydając decyzję odmowną uwzględnił: 

− negatywne opinie Burmistrzów Łaz i Ogrodzieńca, 

− obawy i protesty społeczności lokalnej, 

− wykonanie w ciągu 10 lat tylko 13% deklarowanych odwiertów. 
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− oczekiwane szkody w środowisku, które zgodnie z art. 29,1 są podstawą do odmowy, 

− wnioskowanie o wykonanie mniejszej ilości badań, na mniejszym obszarze. 
 
Minister M. Kurtyka: 

− Nie uwzględnił opinii Prezydenta Zawiercia, Burmistrzów Łaz, Ogrodzieńca i Poręby, 

− Nie wziął pod uwagę korespondencji Stowarzyszenia z maja-października 2020, 

− wyraził jedynie 28 października  zgodę na wyrażenie poglądu w sprawie koncesji (pismo Stowarzyszenia z 26 
maja br.) w przededniu wydania decyzji przedłużającej koncesję 34/2010/p (pismo dotarło 3 listopada) – 
uznając to za umożliwienie zabrania głosu w sprawie, 

− nie dokonał oceny dotychczasowych prac RTH, 

− nie odniósł się do braku realizacji zobowiązań RTH zawartych w decyzji koncesyjnej. 
MKiŚ za wiążący i istotny uznał natomiast komentarz RTH do opinii władz samorządowych. 
  
Wątpliwości budzą korzyści dla Skarbu Państwa wynikające z poniższych kwestii: 

− rejon został dokładnie przebadany w ciągu kilkudziesięciu minionych lat, 

− RTH wykonał nikły ułamek deklarowanych badań w okresie 2010-2015, 

− W ciągu 5 ostatnich lat badania nie były wykonywane w ogóle,  

− Nie zwrócono w ciągu 10 lat rdzeni pobranych z PIG-u, 

− Nie przekazano rdzeni pochodzących z wykonanych badań, 

− RTH korzystał z informacji geologicznej wnosząc opłatę wg własnych, zaniżonych szacunków, w których nie 
uwzględniono wartości kompleksowych dokumentacji geologicznych złóż. 

 
Przy braku korzyści opisanych powyżej, koszty wynikające z realizacji inwestycji mogą okazać się dla Skarbu Państwa 
ogromne. 
RTH planuje zrealizować inwestycję na terenie Lasów Państwowych dzierżawionym od Nadleśnictwa Siewierz, co 
wcześniej wymaga wylesienia obszaru ponad 200 ha. Do usunięcia szkód jest zobowiązany właściciel terenu - Skarb 
Państwa, który zapłaci po zakończeniu eksploatacji za: 

− rekultywację terenu po obiektach kopalni, 

− zabezpieczenie osadników z dziesiątkami milionów ton szlamów poflotacyjnych, 

− przywrócenie gospodarki wodno-ściekowej do stanu akceptowalnego, bo do pierwotnego nie będzie to możliwe, 

− szkody w obiektach, drogach, torowiskach, instalacjach, na obszarze kilku gmin. 
 
Ad. 5. Czy jest związek z wyborami prezydenckimi? 
 
Nie posiadamy wiedzy co do kulis wydania odmownej decyzji dla koncesji. 
W każdym razie zmiana decyzji odmawiająca przedłużenia koncesji 26/2010/p została wydana profesjonalnie, zgodnie 
z ustawą pgig i oczekiwaniami lokalnej społeczności. 
 
Ad.6. Dlaczego ministerstwo nie rozmawiało na ten temat z przedstawicielami miast i gmin Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej? 
 
W naszej opinii Ministerstwo nie stosuje zasady proporcjonalności - wyraźnie sprzyja małej spółce celowej z kapitałem 
kanadyjskim, nie posiadającej zasobów finansowych do prowadzenia działalności i wystarczającego doświadczenia w 
zakresie eksploatacji kopalni, przetwarzania rud cynku i ołowiu oraz składowania odpadów. 
 
Działania MKiŚ prowadzą do zniszczenia dorobku lokalnej społeczności, miejsca na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 
o szczególnych walorach środowiskowych i historycznych oraz unikalnych walorach przyrodniczych.  
  
Ad.7.  Jak słowa ówczesnego ministra Wosia mają się do uzasadnienia, przedstawionego przez ministra 
Kurtykę? 
 
Chcemy wierzyć, że gdyby Ministrowi Wosiowi nie przeszkodził koronawirus i restrukturyzacja Rządu dotrzymałby 
słowa. Mamy nadzieję, że MKiŚ odrzuci odwołanie RTH od decyzji odmawiającej przedłużenia koncesji 26/2010/p.  
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Z ubolewaniem stwierdzamy, że MKiŚ nie pochylił się z należytą troską nad decyzją przedłużającą trzeci raz koncesję 
34/2010/p, baz realizacji jej warunków: 
✓ zabrakło rzetelnego uzasadnienia do  decyzji przedłużającej koncesję 34/2010/p, 
✓ decyzja została podjęta - wbrew zdecydowanej opinii władz samorządowych i społeczności lokalnej, 
✓ nie przeanalizowano sytuacji finansowej RTH (art. 24, 1, 4) ustawy pgig), 
✓ nie przeanalizowano zagrożeń wynikających z wykonywania odwiertów (sygnalizowaliśmy potrzebę sprawdzenia 

zabezpieczenia) i późniejszej eksploatacji (art., 29,1 ustawy pgig). 
Minister Woś znalazł czas na spotkanie ze społeczeństwem lokalnym, Minister Kurtyka nie miał woli spotkać się ani nie 
wydelegował merytorycznego pracownika do zbadania sprawy na miejscu. 
 
Żywimy nadzieję, że odwołania od decyzji przedłużającej o 5 lat koncesję 34/2010/p okażą się skuteczne. 
Wprowadzenie inwestycji o udowodnionym negatywnym oddziaływaniu na człowieka, środowisko i gospodarkę zaprzepaści 
dokonania dziesiątków lat, kilku pokoleń społeczności lokalnej. 
 
Żadne przyjęte przez inwestora rozwiązania w zurbanizowanym regionie, na uwodnionych złożach rud Zn-Pb, nie zapobiegną 
zaburzeniu stosunków wodnych, szkodom w infrastrukturze na skutek osiadania, degradacji wód i gruntów w związku z 
magazynowaniem milionów ton odpadów towarzyszących wydobyciu rudy cynku i ołowiu oraz szlamów powstających przy 
produkcji koncentratów  metali w wyniku procesu flotacji. 

 
Stowarzyszenie oczekuje na utrzymanie w mocy decyzji odmawiającej przedłużenia koncesji 26/2010/p oraz zmiany 
decyzji przedłużającej koncesję 34/210/p. 
 
 
K/o: 
Marszałek Elżbieta Witek 
Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka 
Podsekretarz Stanu w Min. Sprawiedliwości (d. MŚ) Michał Woś 
Poseł Mateusz Bochenek. 
 
 
Dane kontaktowe: 
Stowarzyszenie Nie dla kopalni Cynku i Ołowiu 
42-400 Zawiercie ul. Zaparkowa 23 
e-mail: Stowarzyszenie@niedlakopalni.org 
strona: www.niedlakopalni.org 
 
 

Z poważaniem 
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