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Znak 47 /11/2020                                                                                                                                       Zawiercie, 27.11.2020r. 
 
 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
Poseł IX Kadencji 

Mateusz Bochenek  
 

Szanowny Panie Pośle, 
 
        Stowarzyszenie Nie dla Kopalni Cynku i Ołowiu dziękuje za zrozumienie dla jednego z najpoważniejszych 
problemów jaki dotyka społeczność powiatu zawierciańskiego – planów budowy kopalni cynku i ołowiu z zakładem 
przetwarzania i osadnikami na dziesiątki milionów ton szlamów poflotacyjnych oraz pilne podjęcie stosownych działań: 
 

− Złożenie w dniu 12 listopada br. interpelacji poselskiej nr 13 912 do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie 
kopalni cynku i ołowiu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 

− Przesłanie w dniu 12 listopada br. wystąpienia do Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka w sprawie 
wydania decyzji odmawiającej przedłużenia koncesji na badania 26/2010/p i zadeklarowania nie przedłużenia 
również koncesji 34/2010/p, 

− Udział w konferencji prasowej w dniu 25 listopada br. przed budynkiem Urzędu Miasta Zawiercie wraz z 
parlamentarzystami i lokalnymi samorządowcami. 

 
Ufamy, że Państwa poparcie pozwoli nam powstrzymać przedłużenie koncesji na badania złóż rud cynku i ołowiu, które 
odstraszają potencjalnych inwestorów obawiających się problemów z wodą i stabilnością gruntu oraz zniechęcają 
młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z tym regionem. 
Te badania prowadzone są od lat 50-tych i udział w nich RTH jest marginalny, faktycznie firma uzyskała prawie 
bezpłatny dostęp do archiwów Państwowego Instytutu Geologicznego. Skarb  Państwa nie zyska więc na badaniach 
ale straci na usuwaniu szkód, które pozostaną po tej inwestycji. 
 
Deklarowanie przez organ koncesyjny wnikliwej analizy raportu ooś kłóci się z naszymi dotychczasowymi 
doświadczeniami – preferencyjnym traktowaniem małej kanadyjskiej firmy nie posiadającej odpowiednich zasobów 
finansowych i doświadczenia w budowaniu i eksploatacji tego typu instalacji. 
   
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. 

 
Ponieważ odpowiedzi Gł. Geologa Kraju na Pańską interpelację  są sprzeczne z nasza wiedzą i doświadczeniami 
pozwoliliśmy sobie na przesłanie komentarzy, których kopie dołączmy do niniejszego pisma. 
 
Stowarzyszenie dziękuje za udzielone wsparcie. 
 
Dane kontaktowe: 
Stowarzyszenie Nie dla kopalni Cynku i Ołowiu 
42-400 Zawiercie ul. Zaparkowa 23 
e-mail: Stowarzyszenie@niedlakopalni.org 
strona: www.niedlakopalni.org      
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