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Szanowna Pani Marszałek,

W nawiązaniu do interpelacji poselskiej z dnia 18 listopada 2020 r., w sprawie udzielenia koncesji na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud cynku i ołowiu na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej  
(znak: K9INT14500), przedstawiam następujące informacje.

Ad. 1.
W jaki sposób przedłużona o pięć lat koncesja przy jednoczesnym ograniczeniu zakresu prac (do 90 
odwiertów) może doprowadzić do lepszego udokumentowania złoża rud cynku i ołowiu, skoro nie 
dokonano tego w ciągu ostatnich pięciu lat, przy założonej większej liczbie odwiertów, których 
Rathdowney Polska Sp. z o.o. po prostu nie wykonała, mimo zobowiązania koncesyjnego? Jak już 
wspomnieliśmy, spółka ta bazuje wyłącznie na materiałach badawczych Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Do tego zaś koncesja nie jest jej potrzebna.

Rathdowney Polska Sp. z o.o. w ramach 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” 
wykonała dotychczas 154 otwory wiertnicze. Wykonane przez przedsiębiorcę prace i roboty 
geologiczne zostały wykorzystane do sporządzenia Dokumentacji geologicznej złoża rud cynku 
i ołowiu „Zawiercie 3” w kat. C1+C2+D oraz szeregu dodatków do istniejących dokumentacji 
geologicznych, zatwierdzonych przez organ koncesyjny. Wobec powyższego nie jest pradziwe 
twierdzenie, że spółka Rathdowney Polska bazuje jedynie na geologicznych materiałach archiwalnych 
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Na podstawie uzyskanych wyników badań geologicznych przedsiębiorca zweryfikował pierwotny 
zakres prac wiertniczych przewidzianych do wykonania, uwzglęniając charakterystykę strukturalno-
tektoniczną złoża rud cynku i ołowiu „Zawiercie 3”. W związku z tym projektowane otwory zostały 
zlokalizowane w obszarach najbardziej perspektywicznych, w których aktualnie dostępne dane są 
niewystarczające do prawidłowego oszacowania zasobów, zwłaszcza w rejonach sąsiednich złoża rud 
cynku i ołowiu „Zawiercie 3”. Równocześnie należy zauważyć, że tego typu działania 
przedsiębiorców, polegające na weryfikacji pierwotnie zaplanowanych prac objętych koncesją są 
bardzo częste i zdarzają się w większości koncesji obejmujących poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
kopalin stałych.

Ad.2.
Dlaczego przy udzielaniu przedłużonej koncesji zignorowane zostało stanowisko Prezydenta Miasta 
Zawiercia, który wskazywał, że cześć terenów w obszarze występowania złóż rud cynku i ołowiu 
„Zawiercie 3” oraz „Marciszów” zlokalizowana jest w granicach Głównego Zbiornika Wód 



Podziemnych nr 454, który w sytuacji istniejącego od lat zagrożenia suszą wymaga szczególnej 
ochrony i taką też ochroną został objęty na mocy uchwały Rady Miasta Zawiercie z dnia 
30 października 2019 r.?

Przed wydaniem decyzji zmieniającej koncesję nr 34/2010/p organ koncesyjny rozważył argumenty 
przedstawione w opiniach właściwych organów samorządu terytorialnego, w tym także uzyskaną 
w toku postępowania administracyjnego opinię Prezydenta Miasta Zawiercie. Opinie te wskazują 
głównie na sprzeciw odnoszący się do budowy ewentualnej kopalni cynku i ołowiu oraz prowadzenia 
działalności eksploatacyjnej. Ww. opinie podkreślają niekorzystny wpływ ewentualnej kopalni  na 
środowisko, w tym na zasoby wód podziemnych występujących w obrębie Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 454 Olkusz-Zawiercie. W tym kontekście organ koncesyjny uznał wyżej 
przedstawione obawy za przedwczesne, ponieważ przedmiotem przedłużonej koncesji nr 34/2010/p 
jest jedynie poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud cynku i ołowiu. Działaność objęta omawianą 
koncesją, wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinna niekorzystnie oddziaływać 
na zasoby wód podziemnych.

Równoczesnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami formalną podstawę dla ochrony 
głównych zbiormików wód podziemnych stanowi ustanowienie dla nich obszarów ochronnych. 
Zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310) obszar 
ochronny zbiornika wód podziemnych ustanawia wojewoda na wniosek Wód Polskich, w drodze aktu 
prawa miejscowego, wskazując ograniczenia lub zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz 
korzystania z wód na terenie obszaru ochronnego oraz granice tego obszaru.

Niezależnie od powyższego, w ramach koncesji nr 34/2010/p przedsiębiorca został zobowiązany do 
prowadzenia prac zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ochrony zasobów i jakości wód podziemnych 
występujących w obrębie obszaru koncesyjnego, zawartymi w opinii hydrogeologicznej, stanowiącej 
załącznik do projektu robót geologicznych.

Ad.3.
Dlaczego przy udzielaniu przedłużonej koncesji pominięty został – wielokrotnie podnoszony przez 
Stowarzyszenie „Nie dla Kopalni Cynku i Ołowiu” – fakt, że dokonywane przez Rathdowney Polska 
Sp. z o.o. w latach 2010-15 odwierty nie zostały odpowiednio zabezpieczane i wystąpiły wokół tych 
odwiertów osuszenia terenów (gleby)? Nie trzeba chyba dodawać, że prowadziło to zarówno do 
poważnych strat środowiskowych (ekologicznych), jak również ekonomicznych. Zarazem przed groźbą 
stepowienia terenów jurajskich nie chroni jednozdaniowe odwołanie się w decyzji koncesyjnej do 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Organ koncesyjny nie otrzymał dotychczas żadnych dowodów, które wskazywałyby na nienależyte 
wykonywanie prac wiertniczych przez Rathdowney Polska Sp. z o.o. W szczególności, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1064, ze zm.) prace związane z wykonaniem i likwidacją otworów wiertniczych realizowanych 
w ramach przedmiotowej koncesji podlegają kontroli właściwego organu nadzoru górniczego, którym 
jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Organ koncesyjny nie otrzymał 
żadnych informacji od organu nadzoru górniczego o nieprawidłowościach dotyczących wykonywania 
działalności koncesyjnej przez spółkę Rathdowney Polska.

Ad. 4.
Dlaczego przy udzielaniu przedłużonej koncesji zostało całkowicie zignorowane zdanie mieszkańców 
gmin i miast jurajskich, którzy stanowczo oraz zdecydowanie protestują i sprzeciwiają się nie tylko 
powstaniu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej kopalni rud cynku i ołowiu, ale także wszelkim 
pracom umożliwiającym powstanie takiej kopalni?



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. Równocześnie należy zauważyć, że zakres prac objętych omawianą 
koncesją poszukiwawczo-rozpoznawczą, ze względu na ich małoinwazyjność, tymczasowość 
i usytuowanie nie będzie stanowił uciążliwości dla mieszkańców gmin objętych koncesją.

Ponadto organ koncesyjny 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 sprzeciw dotyczący działalności 
górniczej, której zaistnienie nie jest pewne, nie jest przesłanką dla odmowy zmiany koncesji 
nr 34/2010/p.

Ad. 5.
Jak to możliwe, że dla Pana Ministra jako organu koncesyjnego opinie i ekspertyzy osób z tytułami 
naukowymi (m.in. dr hab. J. Cabała, dr J. Bader, dr K. Filipek) okazują się mniej ważne i wiarygodne 
od deklaracji spółki, która występuje o przedłużenie koncesji, choć przez ostatnich kilka lat nie 
wykonywała odwiertów i badań określonych w dotychczasowej koncesji? A przy tym spółki, która – 
jak wynika z docierających do nas informacji – nie przedstawia w Polsce wymaganych prawem 
sprawozdań finansowych.

Ekspertyzy wyżej przywołanych autorów, które znane są organowi koncesyjnemu odnoszą się do 
problematyki związanej z wpływem potencjalnej budowy kopalni cynku i ołowiu na środowisko, 
w tym na wody podziemne. Jak już informowałem przy odpowiedzi na poprzednie pytania, 
przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud cynku i ołowiu w żaden sposób nie 
przesądza o tym, że powstanie nowa kopalnia cynku i ołowiu, zatem nie ma podstaw, aby organ 
rozpatrując wniosek dotyczący zmiany koncesji nr 34/2010/p podejmował rozstrzygnięcie w oparciu 
o ekspertyzy związane z odrębnym rodzajem działalności.  

Odnosząc się do drugiej części pytania uprzejmie informuję, że w toku postępowania o zmianę 
koncesji nr 34/2010/p organ koncesyjny badał przedłożone przez przedsiębiorcę dokumenty, 
wymagane w oparciu o art. 24 Prawa geologicznego i górniczego, w tym dowody potwierdzające 
posiadanie środków jakimi dysponuje wnioskodawca w celu zapewnienia prawidłowego wykonania 
zamierzonej działalności. W ocenie organu koncesyjnego przedmiotowy wniosek spełniał ustawowo 
określone wymagania. 

Z poważaniem

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

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM
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