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Szanowna Pani Marszałek,

W nawiązaniu do interpelacji posła Mateusza Bochenka z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie kopalni 
cynku i ołowiu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (znak: K9INT13912), przedstawiam następujące 
informacje.

Ad. 1. i Ad. 2.
Dlaczego, pomimo protestów samorządowców i mieszkańców, nadal rozważana jest budowa kopalni?
Czy bierze Pan Minister pod uwagę straty, czy Ministerstwo dysponuje ekspertyzami i analizami jakie 
poniesie region Jury Krakowsko- Częstochowskiej?

Na wstępie należy zaznaczyć, że aktualnie nie toczy się żadne postępowanie w sprawie udzielenia 
koncesji na eksploatację złóż rud cynku i ołowiu, zatem wszelkie obawy związane z ewentualną 
możliwością budowy kopalni cynku i ołowiu na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i jej 
negatywnym wpływem na środowisko należy uznać za przedwczesne. W tej sytuacji organ 
koncesyjny nie ma również formalnych podstaw, aby odnosić się do rozważań związanych 
z ewentualną możliwością powstania wspomnianej kopalni.

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?

Postępowania dotyczące zmiany koncesji udzielonych przez Ministra Środowiska w 2010 r. spółce 
Rathdowney Polska, (tj.: koncesji nr 26/2010/p na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu 
na obszarze obejmującym części 3 złóż rud Zn-Pb: „Zawiercie I”, „Zawiercie II” i „Rodaki-Rokitno 
Szlacheckie” oraz koncesji nr 34/2010/p na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu na 
obszarze obejmującym części złóż rud Zn-Pb „Zawiercie I” i „Marciszów”) stanowią odrębne 
postępowania w rozumieniu obowiązujących przepisów. W tego typu sprawach rozstrzygnięcie ma 
indywidualny charakter i wydawane jest na podstawie wszystkich dowodów zgromadzonych 
w sprawie.

W przypadku koncesji nr 26/2010/p w dniu 19 czerwca 2020 r. Minister Środowiska wydał decyzję 
odmawiającą przedłużenia terminu obowiązywania koncesji. W uzasadnieniu tej decyzji, jako 
argumenty wskazano kwestie związane z ochroną środowiska, sprzeciwem społeczności lokalnej 
i organizacji społecznych w stosunku do działalności poszukiwawczej i rozpoznawczej oraz 
ewentualnej budowy kopalni, które to kwestie podnoszone były także w negatywnych opiniach 



Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec oraz Burmistrza Łaz. Ponadto Minister  Środowiska zwrócił 
uwagę na fakt niewykonania dotychczas zaplanowanych przez Spółkę robót geologicznych. 
W odpowiedzi na powyższą decyzję przedsiębiorca przedstawił swoje stanowisko oraz ustosunkował 
się do przedstawionej w uzasadnieniu decyzji argumentacji organu.

W przypadku koncesji nr 34/2010/p w dniu 29 października 2020 r. Minister Klimatu i Środowiska 
wydał decyzję zmieniającą omawianą koncesję. Przede wszsytkim organ koncesyjny wydając 
przedmiotową decyzję dysponował dodatkowym stanowiskiem przedsiębiorcy w zakresie zagadnień 
ogólnych, które to stanowisko odnosiło się bezpośrednio do przyjętych przez organ przesłanek 
merytorycznych. Przedłużając omawianą koncesję, organ koncesyjny odniósł się do rodzaju 
działalności nią objętej. Z uwagi na fakt, że koncesja dotyczy poszukiwania i rozpoznawania złóż rud 
cynku i ołowiu Minister Klimatu i Środowiska uznał za przedwczesne obawy związane z możliwością 
budowy kopalni cynku i ołowiu, wskazując, że ewentualna budowa kopalni wymaga uzyskania 
koncesji eksploatacyjnej. Tym samym niezasadnym stał się argument sankcjonujący prowadzenie 
dalszej działalności od możliwości zaistnienia przyszłych zdarzeń. Prowadzenie działalności 
poszukiwawczo-rozpoznawczej nie przesądza bowiem o tym, czy jakikolwiek podmiot uzyska 
koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża.
Ponadto w uzasadnieniu decyzji Minister Klimatu i Środowiska zwrócił uwagę na korzyści 
wynikające z przedłużenia koncesji, w szczególności związane z pozyskaniem nowej informacji 
geologicznej, zwiększenie wiedzy na temat występowania rud cynku i ołowiu, a także strategiczne 
znaczenie tego surowca dla gospodarki kraju. Mając powyższe na uwadze, organ koncesyjny 
stwierdził, że interes społeczny w prezentowanej sprawie wyraża się w sposób dwojaki i skrajnie 
odmienny, jednakże sprzeciw dotyczący działalności górniczej, której zaistnienie nie jest pewne, nie 
powinien stać się powodem do rezygnacji z możliwości uzyskania nowej informacji geologicznej.

Ad.5.
Czy stanowisko ministerstwa w czerwcu miało związek z trwającą kampanią prezydencką?

Minister Klimatu i Środowiska nie ma żadnych informacji, które wskazywałyby na związek decyzji 
wydanej przez Ministra Środowiska w czerwcu 2020 r., w której odmawówiono zmiany koncesji nr 
26/2020/p z trwającą kampanią prezydencką.

Ad. 6.
Dlaczego ministerstwo nie rozmawiało na ten temat z przedstawicielami miast i gmin Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej?

W toku postępowania o zmianę koncesji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.) organ koncesyjny zasięgnął opinii 
właściwych miejscowo organów samorządu terytorialnego. Równocześnie Minister Klimatu 
i Środowiska w uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia odniósł się do tych opinii. 

Ad. 7.
Jak słowa ówczesnego ministra Wosia mają się do uzasadnienia, przedstawionego przez ministra 
Kurtykę?

Jak już wskazano w odpowiedzi na pytania nr 3 i 4, decyzja zmieniająca koncesję nr 34/2010/p została 
wydana po analizie wszystkich dowodów zgomadzonych w sprawie, tak jak wymagają tego 
obowiązujące przepisy prawa. W tym kontekście nie można łączyć przedmiotowej decyzji 



z wypowiedziami byłego Ministra Środowiska, które miały związek z rozstrzygnięciem wydanym 
w odrębnej sprawie, tj. decyzją odmawiającą zmiany koncesji nr 26/2010/p.

Z poważaniem

Piotr Dziadzio
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
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