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Sprawozdanie z działalności za 2020 rok

Cele Statutowe Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie „NIE dla Kopalni Cynku i Ołowiu” zostało powołane do życia w 
grudniu 2015 roku, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w lutym 2016 roku 
pod numerem KRS nr 0000603200.

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

1. Przeciwdziałanie powstaniu kopalni cynku i ołowiu w rejonie Jury Krakowsko-
Częstochowskiej,

2. Upowszechnianie wiedzy w zakresie zagrożeń dla środowiska i warunków życia 
mieszkańców rejonu Jury Krakowsko - Częstochowskiej, związane z ewentualną 
budową kopalni cynku i ołowiu, 

3. Wspieranie ochrony stanu środowiska przyrodniczego w szczególności w zakresie 
skażenia wód oraz powietrza, mogących powstać w związku z ewentualną budową 
kopalni cynku i ołowiu,

4. Przeciwdziałanie powstawaniu i skutkom szkód górniczych mogących powstać w 
związku z ewentualną budową kopalni cynku i ołowiu i zachowanie zrównoważonego 
rozwoju korzystnego dla środowiska.



Priorytety

Kluczowym było i jest więc zintensyfikowanie działań zmierzających do:

• Pozyskiwania informacji o zagrożeniach wynikających z funkcjonowania 
kopalni cynku i ołowiu, zakładów przetwarzania, hałd i osadników z 
odpadami poflotacyjnymi,

• Monitorowania działalności inwestora w Polsce i w Kanadzie, z 
uwzględnieniem Giełdy w Toronto,

• Informowanie społeczeństwa, władz samorządowych i organów 
administracyjnych o zagrożeniach,

• Podejmowanie działań przeciwdziałających kolejnym krokom inwestora, 
w celu uzyskania wymaganych decyzji, pozwoleń administracyjnych i 
zawarcia umów na użytkowanie gruntów, wymaganych na etapie 
uzyskiwania koncesji na wydobycie złoża Zn-Pb.
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Monitorowanie wydarzeń 

Śledzenie i analizowanie działań inwestora:
 ze względu na wielotorowość podejmowanych  działań, manipulowanie faktami;
 ze względu na działania grup osób zainteresowanych rozpoczęciem wydobycia na tym 

terenie;
 ze względu na ukrywanie informacji przez inwestora, niektóre organy administracji, 

ekspertów;
 koniecznym było monitorowanie przez członków grupy roboczej działań na stronach 

internetowych, w prasie i innych mediach, informacji pochodzących z:
• Rathdowney Polska, Rathdowney Resources, HDI,
• Gmin Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, Poręba, Klucze, Siewierza, Powiatu zawierciańskiego, 

olkuskiego i będzińskiego,
• AGH, PIG,
• Ministerstwa Środowiska z Gł. Geologiem Kraju, Lasami Państwowymi,
• Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
• Wód Polskich (KZGW),
• Sejmu RP
• Monitorowanie wygaszania kopalni „Pomorzany” – skutki dla regionu

4

Sprawozdanie z działalności za 2020 rok



5

Sprawozdanie z działalności za 2020 rok

Źródła informacji

Wiedza nt. szkodliwości działalności górniczej, polegającej na wydobyciu rud cynku i ołowiu, ich
przetwarzaniu w procesie flotacji, składowaniu odpadów na hałdach oraz szlamów w stawach
poflotacyjnych jest powszechnie dostępna zarówno w literaturze krajowej jak i światowej.
Informacje nt. skutków eksploatacji złóż w rejonie zawierciańskim znajdujemy w poniższych
opracowaniach:

 dr hab. Jerzy Cabała i dr Jarosław Badera - Społeczne i środowiskowe uwarunkowania 
budowy kopalni rud cynku i ołowiu na terenie gminy Łazy – kwiecień 2014,

 Raport techniczny wykonany na zlecenie Rathdowney Resources Ltd. przez brytyjską firmę 
SRK Consulting (NI 43-101 Technical report on a preliminary economc assesment of the OLZA 
zinc-lead project of Poland) - grudzień 2014 roku 
http://www.rathdowneyresources.com/i/pdf/rdr/U6121_Olza%20PEA_Final_lr.pdf

 dr K.Filipek – Analiza ryzyk, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka dla systemu zaopatrzenia
w wodę, dla obszaru Zawiercia w związku z planowaniem budowy kopalni cynku przez
koncern Rathdowney – maj 2015,

 Multiconsult Polska - Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni cynku i ołowiu w
okolicach Zawiercia na otoczenie – luty 2016.

 Mining Wath Canada - Behind the Pebble Mine: Hunter Dickinson Inc.- Joan Kuyek – February
2018 https://miningwatch.ca/sites/default/files/hdi_investor_report.pdf



Źródła informacji nt HDI, Rathdowney

Stałym źródłem informacji były dokumenty, artykuły, prezentacje, opracowania publikowane na stronach HDI, Rathdowney 
Resources ltd, w Vancouver lub na Giełdzie w Toronto:

 Prezentacja RTH ukazująca się corocznie w maju została opublikowana dodatkowo w sierpniu 2019 i styczniu 2020 – nie
załączono aktualnych informacji o protestach, uchwałach samorządowych, anulowaniu umowy z Lasami Państwowymi,
odmowie przedłużenia koncesji 26/2010/p,…

• http://www.rathdowneyresources.com/rdr/Home.as,

• Również w sprawozdaniu finansowym za III kw. MDA RTH nie wspomina o wydarzeniach w Polsce.

• Rathdowney Resource opublikował kolejną informację powtarzającą wcześniejsze dane i krótki wywiad z Prezesem 
D.Copelandem i Dyr. Finansowym A.Ing – złoża 70 mln. ton, przepływy 125 mln. dolarów/rok, koncesję na 
wydobycie uzyskają w ciągu 18-24 miesięcy, poszukują  potencjalnych źródeł finansowania, kopalnia Pomorzany będzie 
źródłem lokalnej wykwalifikowanej siły roboczej i dobrze ugruntowanej infrastruktury, która wspierałaby rozwój kopalni, 
wewnętrzna stopa zwrotu po opodatkowaniu w wysokości 30%; zwrot za 2,4 roku.

Po rezygnacji  z końcem 2019 z funkcji Prezesa i CEO w Rathdowney Resources Dick’a Whittington’a i rezygnacji w polskim 
oddziale firmy Prezesa Roberta Końskiego  z początkiem 2020 roku  aktualny Zarząd Rathdowney Polska sp. z o.o. składa się z:
DAVID JAMES COPELAND
TREVOR ROBERTS THOMAS
ANDREW ING
Prokura LENA KATHRYN BROMMELAND

Wspólnik: RATHDOWNEY RESOURCES (LUXEMBOURG) S.A.R.L
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Czy zmieniliśmy opinię?

Plany budowy kopalni z zakładem przetwarzania, hałdą, dołami ze szlamami poflotacyjnym, po 6 latach
zbierania informacji przez Stowarzyszenie, budzą narastający niepokój o zdrowie mieszkańców, stan środowiska i
infrastruktury, gospodarki zależnej od wody o odpowiednich parametrach.

Priorytetem pozostaje obawa zachwiania istniejącego systemu gospodarowania wodami w regionie w związku z
nieuniknionym zanieczyszczeniem wód, obniżeniem ich poziomu,
prowadzącym do powstania leja depresji, podtopień na obszarze zrzutu wód pokopalnianych.

Zagrożenie pogłębiają cyklicznie powtarzające się susze.
Rosną wymagania prawne w zakresie ochrony wód w wyniku transpozycji dyrektyw Unii Europejskiej do polskiej
legislacji.

Efektem będzie dla społeczności lokalnej i podmiotów gospodarczych:
 Ograniczenie dostępu do dobrej jakości wód, w odpowiedniej ilości,

 Wzrost kosztów z tytułu opłat za wodę i koniecznych inwestycji dostosowawczych.

Wprowadzenie do aglomeracji zawierciańskiej zamieszkiwanej przez 120 tys. mieszkańców kopalni cynku i
ołowiu, spowoduje nieodwracalne szkody.

Zyski będą udziałem przyszłego inwestora, natomiast koszty przywrócenia dostępu do wody, usuwania szkód w
infrastrukturze, zabezpieczenia składowisk odpadów i stawów z osadami poflotacyjnymi, społeczność powiatu
będzie ponosić przez następne pokolenia.

Warto zapoznać się z interesującym wywiadem Witolda Gadowskiego na YOUTUBE - wojna o wodę
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Informacje nt spółek Rathdowney w 2020 roku

21 kwietnia 2020 w dokumencie na stronach HDI Rathdowney spółka ogłosiła wypuszczenie akcji o wartości 3 mln. dolarów po 
0,9 $ za akcję (w chwili druku sprawozdania wartość akcji wynosiła 0,035 CAN);
Deklarują, że wpływy zostaną wykorzystane na usprawnienie działań związanych z wydawaniem pozwoleń i inżynierią w Polsce 
w ramach projektu cynku, ołowiu i srebra Olza („Projekt Olza”) w celu ostatecznego złożenia wniosku o wydanie polskiej 
licencji górniczej, a także na ogólne cele kapitału obrotowego korporacji;
Powtarzają informacje o zasobności złoża na poziomie 24,2 mln. ton, mimo że z przeliczenia badań które były podstawą do 
wydania decyzji MŚ z 2 lipca 2019 wynikało, że zasoby wzrosły do 35 mln. ton i powierzchnia zwiększyła się o 8% (do 
Centralnego Archiwum nie zwrócono prób, w tym rdzeni).

A dalej zastrzegają, że:
 PEA ma charakter wstępny i obejmuje wywnioskowane zasoby mineralne, które są uważane za zbyt spekulacyjne pod 

względem geologicznym, aby zastosować do nich względy ekonomiczne, które pozwoliłyby je zaklasyfikować jako złoża 
minerałów;

 takie oświadczenia nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, a rzeczywiste wyniki lub zmiany mogą się znacznie różnić 
od oczekiwań zawartych w oświadczeniach dotyczących przyszłości;

 przyjęte przez Spółkę do opracowania stwierdzeń dotyczących przyszłości obejmują założenia, że: projekt Olza uzyska 
wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe i inne;

 czynniki, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych w prognozach, obejmują: ceny 
rynkowe, sukcesy eksploatacyjne i poszukiwawcze, ciągłość mineralizacji, potencjalne problemy środowiskowe i 
zobowiązania związane z działalnością poszukiwawczą, rozwojową i wydobywczą, niepewności związane z możliwością 
uzyskania niezbędnych zezwoleń, licencji oraz opóźnienia spowodowane sprzeciwem stron trzecich, zmianami w polityce 
rządowej dotyczącej wydobycia i eksploatacji zasobów naturalnych, ciągłą dostępnością kapitału i finansowania oraz 
ogólnymi warunkami gospodarczymi, rynkowymi lub biznesowymi, a także ryzyko związane z niepewności dotyczące 
skutków COVI19;

 Ostrzegają na koniec inwestorów, że takie oświadczenia nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, a rzeczywiste wyniki 
lub zmiany mogą się znacznie różnić od prognozowanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości



Terminy planowanych działań

Terminy planowanych działań na podstawie prezentacji HDI RTH ze stycznia  2020  roku:

• Application 6-8 miesięcy          3Q- 2020
• ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT     7 – 12 miesięcy          2Q – 2021
• Polish Development Plan PZZ                           2 – 4 miesiące            3Q – 2021
• RECEIPT OF MINING LICENSE                             2-4 miesiące               4Q – 2021 Zoning

Kurs akcji na giełdzie w Toronto spadł do 0,03＄- a nawet 0.025
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ZGH Bolesław S.A.

Zarząd ZGH „Bolesław” S.A. poinformował, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę o zakończeniu
wydobycia rud cynkowo-ołowiowych z Kopalni „Olkusz-Pomorzany”.

W związku z tym na koniec roku 2020 zaplanowano zaprzestanie eksploatacji kopalni „Olkusz-Pomorzany”. 
Koszty całej procedury oszacowano na 140 mln zł (Money/pl artykuł  kopalnia "Olkusz-Pomorzany" idzie 
do likwidacji).

Grupa ZGH nabyła ponad 50% udziałów czarnogórskiego przedsiębiorstwa Gradir Montenegro. Posiada ono 
czynną kopalnię rud cynku i ołowiu, mogącą zapewnić funkcjonowanie hut Bolesław i Miasteczko Śląskie 
przez najbliższe kilkanaście lat
W 2014 roku Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław podpisały jednak umowę sprzedaży swoich udziałów w 
kopalni Gradir Montenegro w Czarnogórze. ZGH Bolesław poinformowały, że decyzję o sprzedaży podjęto w 
związku z tworzeniem dużego podmiotu górniczego w branży cynkowo-ołowiowej na terenie Bałkanów, 
który zapewni dostawy koncentratów cynku dla ZGH Bolesław (WP).

W listopadzie 2020 dotarła do nas informacja, że ZGH Bolesław zawarł umowę na 10 lat z firmą Ocean 
Partners UK Limited na zakup około 240 tys. ton rudy cynkowo-ołowiowej/rok. Roczna wartość kontraktu 
podpisanego na dziesięć lat to około 60 mln dolarów.  Ruda będzie pochodziła z nowego projektu 
górniczego, który aktualnie wchodzi w fazę realizacji. Spółka będzie miała wyłączność na zakup rudy 
wydobytej w ramach tego projektu.
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Propagowanie wiedzy o faktycznym oddziaływaniu kopalni

Polscy przedstawiciele Rathdowney (kierownictwo, eksperci) propagują w Polsce informacje  sprzeczne 
z powszechną wiedzą o oddziaływaniu tego rodzaju inwestycji oraz sytuacji finansowej inwestora, 
sprzeczne z informacjami na kanadyjskich stronach firmy jak i na giełdzie w Toronto. Nie udostępniają 
badań, sprawozdań, jako że rzekomo nie zostały jeszcze  zakończone i opublikowane.

Rathdowney pisze, że: będzie to kopalnia przyjazna dla środowiska, dzięki niej Polska mogłaby 
wzmocnić swoje aspiracje do osiągnięcia pozycji lidera przemysłu w Europie, Rathdowney cieszy się 
poparciem lokalnej społeczności a także władz samorządowych, firma przyczyni się do z utrzymania 
lokalnych przedsiębiorstw,….- proszę ocenić jak  dalece ta informacja jest zbieżna z Państwa wiedzą.

W związku z powyższym, za najważniejszy cel Stowarzyszenie uznało propagowanie wiedzy o 
faktycznym oddziaływaniu inwestycji, weryfikowanej o informacje podawane na stronach kanadyjskich 
inwestora  oraz Giełdy w Toronto przez umieszczanie stosownych informacji na:
 Facebook’u - https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nie-dla-kopalni-cynku-i-o%C5%82owiu-

185318761842542/,
 oraz na stronie internetowej  - www.niedlakopalni.org

Informatory Stowarzyszenia, ulotki, artykuły w prasie lokalnej, spotkania ze społecznością lokalną
służą propagowaniu wiedzy o faktycznym oddziaływaniu kopalni.



Koncesje dla złóż Zn-Pb w Polsce

Z początkiem  2020 roku ZGH Bolesław dysponował 2 koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud cynku i ołowiu:
 Koncesja 1/2018/p – Klucze – ważna do 4 kwietnia 2020 roku
• Koncesja 1/2012/p - Laski 1 – ważna do 18 stycznia 2020 roku. Minister Środowiska zatwierdził na wniosek ZGH Bolesław 

dokumentację geologiczną złoża udokumentowanego w kategorii C1+C2 – zasoby 10 760 tys. ton, czas wydobycia 
określono na 15 lat. 

ZGH posiada 3 koncesje na wydobycie – ze względu na wyczerpanie złóż ZGH zakończył eksploatację w 2020 roku:
• Koncesja 1/2009 – Klucze I  - ważna do 31.12.2029 roku
• Koncesja 8/2003 – Olkusz – ważna do 31.12.2028 roku
• Koncesja 172/93 – Pomorzany – ważna do 31.12.2023 roku

W procedowaniu są 2 wnioski o uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud Zn-Pb:
 Dąbrówka Wielka (Piekary Śląskie) – wydobycie wstrzymano z końcem 1989 roku po wyczerpaniu zasobów bilansowych 

oraz likwidacji procesu przewałowego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie. Zasoby pozabilansowe szacowane są na 31 112 
tys. ton rudy.

• Gołuchowice-Poręba-Siewierz – obwieszczenie MŚ z lutego 2019 zapraszające do składania dodatkowych ofert. 
Burmistrzowie Siewierza, Poręby, Łaz, Prezydent Dąbrowy Górniczej oraz Starosta Zawiercia i Będzina nie potwierdzili, że 
organ koncesyjny występował do nich w tej sprawie. Minister Klimatu zapewnił Stowarzyszenie  o rzetelności 
postępowania, oferenci uzupełniają wnioski, nie ujawnił podmiotów startujących do uzyskania koncesji.
W 2018 roku zrezygnowała z koncesji MAZOVIA.

Jako złoża perspektywiczne wskazano Myszków-Żarki-Koziegłowy-Woźniki,
Mieszkańcy Myszkowa wyrażali wcześniej sprzeciw przeciwko budowie kopalni (W, Mo, Cu) ze względu na szkody w 
środowisku, zaburzenia w gospodarce wodnej, zagrożenia dla pokładów wody pitnej i terenów chronionych (plany Jurajskiego 
Parku Narodowego). 
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Mapa koncesji nr 26/2010/p i 34/2010/p oraz złóż Zn i Pb
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Bilans zasobów złóż rud cynku i ołowiu na 31 grudnia 2020

Nazwa złoża
Zasoby geologiczne Zasoby 

przemysłowe
Miejscowość

bilansowe pozabilansowe

Złoża 
udokumentowane

90 979
3 849
1 431

55 906
2 002
635

2 052
79
44

Rejon bytomski
33 802
1 162
323

Bibiela-Kalety
Dąbrówka 

Wielka

Rejon chrzanowski
364
12
3

Jaworzno

Rejon olkuski
34 053
1 397
613

21 741
829
308

2 052
79
44

Bolesław
Chechło

Jaroszowiec
Klucze, Klucze I

Krzykawa
Laski, Laski 1

Olkusz
Pomorzany

Sikorka

Rejon będziński
17 229

571
167

Gołuchowice
Siewierz

Rejon zawierciański
39 696
1 883
651

Poręba,
Rokitno, Rodaki

Marciszów
Zawiercie I
Zawiercie 3



Zmiany w koncesjach Rathdowney dla złóż Zn-Pb

Z końcem 2019 roku, na sugestię Ministerstwa RTH zrezygnował z koncesji 27/2012/p CHECHŁO.

W I półroczu 2020 roku Rathdowney dysponował koncesjami na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i 
ołowiu:
• Koncesją 26/2010/p przyznaną RTH na obszarze złóż  „Zawiercie I”, „Zawiercie II”, „Rodaki-Rokitno 

Szlacheckie” położoną w gminach Łazy i Ogrodzieniec – przedłużoną w 2014 roku do maja 2020;    
Decyzją z 19 czerwca 2020 roku Minister Środowiska postanowił nie przedłużać ważności koncesji.
Rathdowney Polska sp. z o.o. złożył w lipcu 2020 do MŚ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

• Koncesją 34/2010/p przyznaną RTH na obszarze złóż  „Zawiercie I” i „Marciszów”  położonych na 
obszarze gmin Zawiercie, Poręba, Łazy i Ogrodzieniec – przedłużoną w 2014 roku do lipca 2020 r. 
Minister Klimatu i Środowiska decyzją z 29 października 2020 roku przedłużył koncesję o 5 lat.  
Od decyzji odwołało się:

- Starostwo Zawierciańskie wraz z samorządowcami zawierciańskich gmin do MKiŚ,
- Burmistrzowie Ogrodzieńca, Łaz, Poręby, Prezydent Zawiercia do Prokuratora Generalnego,
- Prezydent Zawiercia do MKiŚ,
- Burmistrz Ogrodzieńca i Burmistrz Poręby do WSA w Warszawie.
- Odpowiednie działania podjęło Stowarzyszenie.

Decyzją z 2 lipca 2019 Minister Środowiska zatwierdził Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża rud cynku i ołowiu 
Zawiercie 3, szacujący zasoby współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych (Cd, As, Tl, G, Ga,…) oraz korygujący 
zasobność złóż o 8% w oparciu o ponowne przeliczenie wyników badań sprzed lipca 2015 roku. 
Koniec ważności koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża (2020), jest datą graniczną wszelkich prac terenowych jak i 
kameralnych.

15
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Odmowa przedłużenia koncesji dla złóż Zn-Pb nr 26/2010/p

Do Łaz i Ogrodzieńca wpłynęły pisma z MŚ ws. wydłużenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie rud Zn-
Pb nr 26/2010/p do 15 lat oraz fragmenty przygotowanej decyzji MŚ (wysłanej jako załącznik do
zaopiniowania). W piśmie przewodnim pojawiła się informacja o nadaniu wnioskowi klauzuli poufności.
Obydwie gminy wysłały Postanowienia negatywne w treści.

Minister Środowiska z Wojewodą Śląskim na briefingu w Urzędzie Wojewódzkim ogłosili informację o
odmowie udzielenia przedłużenia koncesji na badania. Odmowa dla koncesji 26/2010/p została udzielona
decyzją MŚ z 19 czerwca 2020 roku. RTH wystąpił z wnioskiem do MŚ o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Minister Środowiska  odmówił przedłużenia koncesji 26/2010/p na kolejne 5 lat kierując się:
• Negatywnymi opiniami Burmistrzów Ogrodzieńca i Łaz,
• Wykonaniem ograniczonej ilości badań (13% odwiertów), przy dużym dostępie do badań historycznych,
• Ze względu na specyfikę złóż dalsze rozpoznawanie powierzchniowymi otworami wiertniczymi może nie 

przynieść dostatecznych informacji geologicznych - dalsze rozpoznanie ma sens jedynie na etapie bieżącej 
eksploatacji złoża – tak jak miało to miejsce w przypadku analogicznych złóż tego typu w przeszłości. 

• Wg art. 29.1. Pgig „jeżeli zamierzona działalność sprzeciwia się interesowi publicznemu, w szczególności 
związanemu z bezpieczeństwem państwa w tym z interesem surowcowym państwa lub ochroną 
środowiska (…) organ koncesyjny odmawia.”

• Organ koncesyjny dostrzegł, że w czasie trwania koncesji napływały do ministerstwa petycje 
mieszkańców, przedstawicieli gmin i organizacji ekologicznych, w których jednoznacznie sprzeciwiano się 
planom związanym z budową kopalni cynku i ołowiu. 

• Społeczność oraz samorządy lokalne podnoszą, że budowa kopalni cynku i ołowiu spowoduje zachwianie 
równowagi – nieodwracalne szkody dla środowiska i wybranej drogi rozwoju gospodarczego regionu.

i16
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Decyzja odmowna MŚ ws. koncesji nr 26/2010/p
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Przedłużenie koncesji dla złóż Zn-Pb nr  34/2010/p

Do Zawiercia, Łaz, Ogrodzieńca i Poręby wpłynęły pisma z MŚ ws. Wydłużenia terminu ważności koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie rud Zn-Pb nr 34/2010/p o 5 lat oraz fragmenty przygotowanej decyzji MŚ
(wysłanej jako załącznik do zaopiniowania). W piśmie przewodnim pojawiła się informacja o nadaniu
wnioskowi klauzuli poufności. Cztery gminy odpowiedziały Postanowieniami negatywnymi w treści.

Decyzją z 29 października 2020 roku Minister Klimatu i Środowiska postanowił przedłużyć koncesję na badania
na 5 kolejnych lat.
• Mimo 4 negatywnych opinii Prezydenta Zawiercia oraz Burmistrzów Ogrodzieńca, Łaz i Poręby.
• Mimo odwołania Starosty powiatowego sygnowanego przez Burmistrzów wszystkich zawierciańskich 

gmin.
• Mimo indywidualnych odwołań włodarzy najbardziej dotkniętych inwestycją gmin.
• Jednocześnie organ koncesyjny Postanowieniem z dnia 28 października zezwolił Stowarzyszeniu na 

wyrażenie poglądu w sprawie oraz dopuścił do bycia stroną w postępowaniach dla obydwu koncesji.
W negatywnych opiniach w sprawie przedłużenia koncesji na badania organy samorządowe sygnalizowały:
• Że obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawierają 

wytyczne do poprawy środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
• Że eksploatacja złóż jest niezgodna z kierunkami polityki przestrzennej i wszelkie badania geologiczne 

związane z badaniami zmierzające do późniejszej ich eksploatacji należy uznać za niezgodne ze studium.
• Że część terenów powiatu zawierciańskiego zlokalizowana jest w granicach GZWP nr 454, który na mocy 

uchwał Rad Gmin i Powiatu przewidziany jest do objęcia szczególną ochroną.
• Że negatywne stanowiska w sprawie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji rud cynku i ołowiu 

zostały wyrażone w uchwałach władz samorządowych w latach 2008-2020. 18
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Przedłużenie koncesji dla złóż Zn-Pb nr  34/2010/p cd

• Że takie zamierzenia stanowią zagrożenie dla cennych walorów przyrodniczych, historycznych i 
środowiskowych, w obrębie gmin.

• Że plany budowy kopalni są sprzeczne z kierunkami rozwoju i modelem społeczno-ekonomicznym 
przyjętym przez gminy.

• Że zwrócono uwagę na możliwe problemy finansowe przedsiębiorcy i jego niskie notowania giełdowe.
• Że wskazano na możliwe szkody w środowisku naturalnym  szczególnie na negatywne oddziaływanie na 

ujęcia wód podziemnych gminy służące do zaopatrzenia ludności i przemysłu.
• Że długi czas trwania koncesji i niepewność mieszkańców gminy wskazują na sprzeciw co do planowanej 

eksploatacji, sprzeczność między zamierzeniami przedsiębiorcy a wolą mieszkańców.
• Że w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano możliwości lokalizacji 

zakładów górniczych.
• Że działania przedsiębiorcy są sprzeczne z wolą mieszkańców, społeczności lokalnej i władz 

samorządowych ze względu na zagrożenia środowiska naturalnego w szczególności dla obszarów objętych 
ochroną wód, a także negatywny wpływ na działalność gospodarczą i walory rekreacyjne w obrębie gmin.

Stowarzyszenie nie podziela opinii o korzyściach płynących z wykonania kolejnych badań w obrębie koncesji 
34/2010/p. Od lat 50-tych wykonano w tym rejonie kilkaset odwiertów. Inwestor wykonał zaledwie 
kilkanaście procent deklarowanych wierceń. Badanie nie były wykonywane od 2015 roku, nie zwrócono rdzeni 
i prób do Archiwum.
RTH korzystał z informacji geologicznej wnosząc opłatę wg własnych, zaniżonych szacunków.

19
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Przedłużenie na kolejnych 5 lat koncesji 34/2010/p

Dyskusyjne jest „strategiczne znaczenie tego surowca dla gospodarki kraju”. Bilans zasobów złóż rud cynku i 
ołowiu na 31 grudnia 2020 wskazuje na istnienie złóż bilansowych, pozabilansowych i przemysłowych w 
rejonach gdzie prowadzone było wcześniej wydobycie, istniała infrastruktura, zamieszkiwała wykwalifikowana 
kadra. Działania UE idą w kierunku wdrożenia komunikatu Komisji nt gospodarki w obiegu zamkniętym –
korzystanie z odpadów złożonych na hałdach, w osadnikach z odpadami poflotacyjnymi - jest potrzebą chwili

Kanadyjska spółka nie ukrywa, że zmierza do uzyskania koncesji na wydobycie i pozyskanie strategicznego 
inwestora, który podjąłby się realizacji inwestycji. 

Minister Klimatu i Środowiska przychylił się do opinii pełnomocnika spółki - decyzją z 29 października 2020 
roku przedłużył koncesję 34/2010/p o kolejne 5 lat.

Stanowisko przedsiębiorcy nie zostało upublicznione, omówione lub choćby we fragmentach przywołane.
Społeczność lokalna jest zaniepokojona, że spółce bez istotnych kapitałów własnych (wartość akcji spadła do 
0,035 dol.) i doświadczenia w wydobyciu i przetwarzaniu rud metali oraz składowaniu odpadów, udziela się 
przedłużenia po raz trzeci koncesji zagrażającej zasobom wody pitnej na terytorium RP.

Woda jest surowcem naturalnym podobnie jak rudy cynku i ołowiu, ale w odróżnieniu od złóż jest niezbędna 
do życia dla mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydobycie i przetwarzanie rud cynku i ołowiu, magazynowanie dziesiątków milionów ton szlamów, w miejscu 
po wycięciu 250 ha lasu chronionego, zdegraduje region na wiele kolejnych pokoleń.

20
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Interpelacje poselskie

PROTEST PONAD PODZIAŁAMI

Podobnie, jak Stowarzyszenie i władze samorządowe, wielu posłów (niezależnie od opcji politycznej) zostało 
zaskoczonych decyzją MKiŚ:

Interpelacje do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie decyzji o przedłużeniu o kolejnych 5 lat koncesji na 
badanie złóż cynku i ołowiu przez Rathdowney Polska złożyli:

• Interpelację nr 13912 - Mateusz Bochenek (KO)

• Interpelację nr 14196 - Włodzimierz Czarzasty, Rafał Adamczyk, Marcin Kulasek,Anna Maria Żukowska, 
Anita Sowińska, Katarzyna Ueberhan (Lewica)

• Interpelację nr 14500 - Danuta Nowicka, Waldemar Andzel, Robert Warwas, Ewa Malik (PiS)

• Interpelację nr 14588 - Konrad Frysztak, Aleksander Misztalski, Marek Sowa, Krzysztof Turkolaski, Witold 
Zembaczyński (KO)

21
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Stowarzyszenie otrzymało wsparcie od:
 Posłów okręgu sosnowieckiego,
 Posłów Koalicji Obywatelskiej, PiS oraz SLD, którzy złożyli interpelacje poselskie,
 Starosty Powiatu Zawierciańskiego 
 Rady Powiatu Zawierciańskiego 
 Wszystkich Samorządowców gmin powiatu zawierciańskiego i rad gmin (radnych) poprzez przystąpienie do

powołanego przez Starostę zespołu konsultacyjnego oraz poprzez uchwały intencyjne w poszczególnych
gminach

 Radnych Sejmiku Wojewódzkiego,
 Przedsiębiorców zrzeszonych w „Zawierciańskim Klubie Menadżera”
 Mieszkańców Gmin
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Podejmowano działania w sprawach …

 Koncesji na badania złóż rud cynku i ołowiu Gołchowice-Siewierz-Poręba
 Przedłużenia koncesji 26/2010/p oraz 34/2010/p,
 aPGW i derogacji,
 Wniosku o podpisanie umowy dzierżawy, ujawnienia lokalizacji kopalni,
 Inwestycji: CPK, Linia Tarnowskie Góry-Zawiercie, obwodnic, …
 Zmian w obowiązującej legislacji,
 Studium uwarunkowań dla Ogrodzieńca i Poręby, PPZM Kosowska Niwa, SAG A,
 Działalności Rathdowney Polska,
• ZGH Bolesław i wyłączenia z eksploatacji kopalni Pomorzany,
• Zespołu Konsultacyjnego,
• Zapotrzebowań na banery,
• Obwieszczeń BIP,
• Pierwiastków krytycznych w UE i Polsce,
• Opinii do przedłużanych koncesji i odwołań,
• Rdzeni i prób nie przekazanych przez RTH do Centralnego Archiwum Geologicznego,
• Konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030„,
• Restrukturyzacji Ministerstw Środowiskowych, Likwidacji Ministerstwa Żeglugi z podległymi Wodami Polskimi,
• Introdukowanie zwierząt chronionych w Nadleśnictwie Siewierz: raka królewskiego, minoga rzecznego, żółwia

błotnego, planuje się małże,
• Planowanej zmiany PPZM dla części zachodniej i południowej oraz śródmieścia Zawiercia,
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Prowadzono korespondencję z następującymi 
podmiotami:

• Wodami Polskimi
• Starostwem Powiatowym w Zawierciu, Będzinie
• Urzędem Miasta Zawiercie, Dąbrowa Górnicza
• Gminą Łazy, Siewierz, Poręba,  Ogrodzieniec, Włodowice
• Nadleśnictwem Siewierz
• Ministerstwem Środowiska
• Ministerstwem Klimatu 
• Ministerstwem Klimatu i Środowiska
• PIG
• Głównym Geologiem Kraju
• Parlamentarzystami
• KPRM
• KOWR
• Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego
• RDOŚ 
• Radnymi Sejmiku Śląskiego
• Przedsiębiorcami
• Stowarzyszeniami o podobnym charakterze
• Śląską Izbą Rolniczą 
• Związkiem  Gmin Jurajskich 



Ważniejsze inwestycje – linie kolejowe 
prowadzące do CPK 

W lutym ukazała się informacja nt planowanej linii kolejowej prowadzącej do CPK - w marcu w ramach
konsultacji społecznych miały miejsce spotkania w gminach i miejscowościach w tej sprawie.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje 
transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy 
Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być 
wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.
Program Kolejowy CPK zakłada budowę w całej Polsce łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają 
powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych 
prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Trwają prace przygotowawcze dla prawie 1000 km linii kolejowych, prowadzona będzie również ostatnia 
aktualizacja prognoz rynku lotniczego.
Ocenia się, że jest 70-80 proc. zaawansowania procesu.
Prawo regulujące ochronę środowiska wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji środowiskowych, które 
muszą objąć wszystkie pory roku. Po wydaniu decyzji środowiskowej będzie na 100 proc. znana lokalizacja 
CPK.
W 2023 r. wbita zostanie pierwsza łopata w ziemię.
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Ważniejsze inwestycje – rewitalizacja linii nr 182 
Tarnowskie Góry - Zawiercie 

W maju pojawiły się kolejne artykuły w prasie lokalnej nt procedowania rewitalizacji linii Tarnowskie Góry –
Zawiercie:
• https://zawiercie.naszemiasto.pl/linie-kolejowa-tarnowskie-gory-zawiercie-chce-wybudowac-8/ar/c15-

7690411
• https://gwarek.com.pl/pl/12_biznes/26526_otwarto-oferty-za-dwa-i-pol-roku-pojedziemy-szybka-

koleja.html

W opinii ekspertów „Dla Zawiercia to sukces na wysoką półkę. W zasadzie radni regionu powinni zacząć już 
prace nad projektem zmian infrastruktury wokół linii kolejowej i jej przystanków wyznaczając miejsca dla 
deweloperów, którzy będą szukali miejsc pod inwestycje wokół węzłów przesiadkowych itp.

W zasadzie potrzebny jest „sznureczek” projektów terenów z odpowiednimi planami miejscowymi nanizanych 
na tę linię. Nowe trasy rowerowe od przystanków linii, tereny pod bocznice tam gdzie to ma sens, bo ze dwie 
bocznice tez by się potem przydały dla inwestorów.

Byłby to „Strategic Development Plan for North Silesia-Zaglebie Dabrowski region”
Podpisany przez gminy i powiaty ujmujący kto co kiedy zrobi wzdłuż linii kolejowej, za co kto odpowiada, jakie 
zmiany planów kto zrobi i w jakim kierunku.

Gminy typu Poręba i Ogrodzieniec powinny od razu wskazać nowe tereny pod „emerytowanych” osadników. 
Zawiercie powinno reaktywować pewne bocznice i stworzyć możliwość rehabilitacji kilku terenów, itd. 
W Łazach trzeba by zorganizować 1-2 centra dystrybucji towarów z CARGO przerzuconych koleją z Pyrzowic. 
Kompleksowe pomysły w jednym pakiecie dla regionu.

Sprawozdanie z działalności za 2020 rok



Ważniejsze inwestycje – remont stacji PKP
Zawiercie to jeden z kluczowych węzłów kolejowych w woj. śląskim. Jest ważna w ruchu regionalnym, 
krajowym, międzynarodowym oraz towarowym. Przebiega przez nią kilka linii: Częstochowa – Katowice (Linia 
Kolejowa nr 1), Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (Centralna Magistrala Kolejowa, LK 4), Tarnowskie Góry –
Zawiercie (LK 182), Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (LK 160, 186), a także łącznica 705 w stacji.

By poprawić m.in. przepustowość stacji PKP PLK ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie prac 
obejmujących: montaż nowych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, wraz z nową 
nastawnią, przystosowaniem układu torowego i sieci trakcyjnej, a także sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 
oraz elektroenergetycznych, budowę sygnalizatorów świetlnych, instalację elektrycznych napędów 
zwrotnicowych i systemów kontroli odpowiadających za przekazywanie informacji o położeniu i stanie 
urządzeń sterowania ruchem do dyżurnych ruchu.

Ponadto, w rejonie stacji zabudowanych zostanie 10 nowych rozjazdów, wyposażonych w system 
elektrycznego ogrzewania, a także łącznie ok. 2 km nowych torów i ok. 10 km nowej sieci trakcyjnej. 
Zaplanowano również wzmocnienie podtorza i stabilizację torów objętych przebudową oraz budowę 
odwodnienia.

Na peronach z kolei wymienione zostaną płyty. Dodatkowo jeden z nich, przy budynku dworca, zostanie 
wydłużony w kierunku przejścia podziemnego i skrócony od strony nastawni (zachowana zostanie jego 
długość 400 m). Wykonany zostanie chodnik prowadzący do peronu od ul. Grunwaldzkiej i Spacerowej. Na 
sąsiednim peronie planowana jest budowa dwóch poczekalni otwartych z ławkami dla pasażerów.
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Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia – odcinek I 
źródło: GDDKiA o/K-ce - https://dk78poreba-zawiercie-obw1.pl/
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Ważniejsze inwestycje

• Odnawialne Źródła Energii (OZE prowadzone przez Agencję Rozwoju Zawiercia),
• Rewitalizacja  osiedla TAZ (w tym utworzenie Galerii Stara Łaźnia), 
• Projekt zakupu kilkunastu nowych autobusów 
• Budowa  tras rowerowych
• Przebudowa dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych z udziałem funduszy zewnętrznych
• Rozbudowa żłobka
• Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w mieści Zawiercie
• Dokończenie zachodniej obwodnicy miasta Zawiercie z budową ronda na DW-796
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Media, prasa 

Styczeń - Artykuły, że RTH nie rezygnuje z budowy kopalni - Zawiercie nasze miasto, Dziennik Zachodni;
7 luty 2020 zawiercianskie.pl
luty art. .zawiercianskie.pl http://zawiercianskie.pl/aktualnosci/komentarz-rathdowney-w-sprawie-masowych-
protestow-przeciw-kopalni-stowarzyszenie-nie-dla-kopalni-wypowiedz-rathdowney-polska-brzmi-jak-prospekt-
reklamowy
15 marca artykuł we WPROST nt kopalni
Kwiecień    Prasa doniosła, że Minister Środowiska zatwierdził na wniosek ZGH Bolesław dokumentację 
geologiczną złoża Laski 1 udokumentowanego w kategorii C1+C2 – zasoby 10 760 tys. ton, planowane 
wydobycie 15 lat;
Maj - Na łamach Money/pl ukazał się artykuł  kopalnia "Olkusz-Pomorzany" idzie do likwidacji; Złoża kopalni 
"Olkusz-Pomorzany" zostały wyeksploatowane praktycznie do zera;
W zawiercianskie.pl artykuł http://zawiercianskie.pl/aktualnosci/czy-koronawirus-wplynal-na-plany-budowy-
kopalni-cynku-i-olowiu-w-naszym-regionie-zapytalismy-rth-rathdowney/#comment-15634 – coronavirus
spowodował spowolnienie badań i potrzeba jeszcze trochę czasu, żeby je ukończyć
https://zawiercie.naszemiasto.pl/linie-kolejowa-tarnowskie-gory-zawiercie-chce-wybudowac-8/ar/c15-7690411
https://gwarek.com.pl/pl/12_biznes/26526_otwarto-oferty-za-dwa-i-pol-roku-pojedziemy-szybka-koleja.html
27 maj Onet https://wiadomosci.onet.pl/kraj/burze-nad-polska-ekspert-rezerwy-wody-nie-odbudowaly-sie-we-
wszystkich-regionach/f599jkq susze

Czerwiec - Briefing MŚ M.Wosia oraz Wojewody można znaleźć na zawiercianskie,pl
https://www.facebook.com/zawiercianskiepl/videos/2518867358423793/
19 czerwca o 11.30 w Zawierciu u Prezydenta była TV Silesia, zaproszono również Stow NdKCiO.
I artykuł w WP https://www.wnp.pl/gornictwo/koniec-planow-nowej-kopalni-cynku-na-jurze-
niekoniecznie,402132.html
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Media, prasa c.d. 

Puls Biznesu - piszą o rezygnacji R.Końskiego w lutym br. https://www.pb.pl/cyrk-z-cynkiem-czyli-rathdowney-
bez-koncesji-994992
30 czerwiec https://www.wnp.pl/wiadomosci/403715.html

WP – artykuł z konferencji prasowej W. Czarzastego, M.Bochenka i Posła Adamczyka,

Zawierciańskie.pl – 4 artykuły w tym nagrania z M.Mazurem z retrospekcją do 2010 roku, posłami Czarzastym,
M.Bochenkiem, radnym R.Porcem i Ł.Konarskim, M.Kaczyńskim, R.Spyrą, M.Milejską

Problemy wynikające z zakończenia eksploatacji kopalni Pomorzany   https://przeglad.olkuski.pl/co-czeka-nas-
po-likwidacji-kopalni
Negatywna decyzja wobec Pebble Mine. co właściwe zamyka ten projekt na zawsze
https://www.seattletimes.com/nation-world/army-corps-says-no-to-massive-gold-mine-proposed-near-bristol-
bay-in-alaska/

Artykuł w Mining Watch, pokazujący działania HDI na innych frontach
https://miningwatch.ca/sites/default/files/hdi_investor_report.pdf

(https://www.nrdc.org/experts/joel-reynolds/zombie-reckless-pebble-mine-terrorizes-bristol-bay). Ekspert Joel
Reynolds w artykule "Like a Zombie, Reckless Pebble Mine Terrorizes Bristol Bay" z lipca 2020 r. pisze o projekcie
Pebble Mine.

https://smoglab.pl/nie-chca-jej-gminy-nie-chcial-minister-ale-kopalnia-na-jurze-nadal-moze-powstac/

W wnp informacja z konferencji prasowej z 25 listopada br. https://www.wnp.pl/hutnictwo/mocny-glos-
sprzeciwu-dla-budowy-kopalni-rud-cynku-i-olowiu-na-jurze,433940.html
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Akcje medialne - Biuletyn

z 19 grudnia (wysłane w połowie stycznia),

W grudniu wydano kolejny BIULETYN poświęcony bieżącym wydarzeniom

• Minister Klimatu i Środowiska przedłużył koncesję na badanie złóż
• Protest ponad podziałami – interpelacje;
• Oświadczenie Stowarzyszenia w sprawie przedłużenia koncesji
• Czy Rathdowney stać na budowę kopalni? Sytuacja finansowa firmy
• Projekt „PEBBLE” i „OLZA” – analogie
• Projekt PEBBLE w USA jak OLZA w Polsce
• Olkusz ku przestrodze – analiza problemów po zatrzymaniu kopalni w prasie olkuskiej
• Niekończąca się historia - kolejne przedłużenie koncesji.
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Akcje medialne c.d.
22 kwietnia Stowarzyszenie z użyciem oklejonego busiku rozdało 2,5 tys. jednorazowych maseczek:
 godz. 10⁰⁰ - LIDL przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu
 godz. 11 ⁰⁰ - Biedronka w Ogrodzieńcu
 godz. 12 ⁰⁰ - Biedronka przy ul. Targowej w Łazach
 godz. 13 ⁰⁰ - Biedronka w Porębie
• godz. 14 ⁰⁰ - Biedronka na rynku w Siewierzu

Chęć zawieszenia na swoich terenach banerów zgłosiło wiele lokalnych firm, m.in. B-D, ANRO, BSK RETURN, 
KONSORCJUM STALI, GRANG, HOTEL VILLA VERDE, HOTEL CENTURIA a przede wszystkim mieszkańcy czterech 
gmin: Zawiercia, Łaz, Ogrodzieńca, Poręby.

Stowarzyszenie wydało APEL w sprawie ochrony i zabezpieczenia GZPW 454, kopiując do kilkudziesięciu organów,
samorządowców, posłów. APEL spotkał się z głośnym oddźwiękiem. Bezpośrednim skutkiem była Uchwała
Sejmiku Śląskiego - https://www.facebook.com/504655446677001/posts/910220979453777/

z 19 grudnia (wysłane w połowie stycznia), 
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APEL:  KOPALNIA WODY - TAK, 
CYNKU I OŁOWIU – NIE 

…

47-151 z 19 grudnia (wysłane w połowie stycznia), 

KOPALNIA WODY - NIE CYNKU I OŁOWIU 

 

W imieniu Stowarzyszenia „Nie dla kopalni cynku i ołowiu”, wielu tysięcy mieszkańców powiatu 
zawierciańskiego oraz lokalnych przedsiębiorców zwracamy się  o ochronę bogactwa naturalnego jakie 
mamy na naszym terenie. 

Apel ten kierujemy do wszystkich przedstawicieli samorządów gminnych, powiatowych i 
wojewódzkich, do reprezentantów administracji publicznej i państwowej, posłów oraz senatorów
naszego regionu. Wnosimy aby zainteresowani podjęli rzeczywiste działania, w celu ochrony zbiornika 
wód podziemnych GZWP 454, który jest rezerwą wody pitnej dla Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. 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.  

Zwracamy się z apelem o zablokowanie działań zmierzających do budowy kopalni cynku i ołowiu w 
regionie zawierciańskim, włączając w to także gminy ościenne, w tym Siewierz, Klucze, Myszków oraz
Dąbrowę Górniczą. Jednym słowem cały obszar GZWP 454. 

Warto nadmienić, że już zostały podjęte uchwały przeciwko budowie kopalni przez rady: powiatu 
zawierciańskiego, Miasta Zawiercia, Miasta i Gminy Ogrodzieńca, Gminy Poręby, Gminy Łaz, Gminy 
Włodowic oraz Związku Gmin Jurajskich. Plany budowy kopalni były również przedmiotem interpelacji 
i zapytań posłów Sejmu RP. 
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Uchwały  organów samorządowych

• połowie stycznia),

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

Id: D8FB275A-
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Uchwały  organów samorządowych

• połowie stycznia),

30 kwietnia odbyła się sesja Rady Powiatu zawierciańskiego, na której Starosta poinformował o podjęciu przez
Zarząd uchwały w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego, którego celem będzie wypracowywanie
wspólnego stanowiska w sprawie budowy kopalni rud cynku i ołowiu na terenie powiatu zawierciańskiego oraz
podjęcie wspólnych działań, mających na celu zablokowanie tej inwestycji. W składzie Komisji są prezydent
Zawiercia, wszyscy wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu oraz wszyscy radni Rady Powiatu
Zawierciańskiego…” https://www.zawiercie.powiat.pl/page/28,Aktualnosci.html?id=9550

UCHWAŁA NR 95/582/20
ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego dla wypracowania stanowiska wobec planów budowy

kopalni rud cynku i ołowiu na terenie powiatu zawierciańskiego
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zm.: 
1571, 1815) w związku z § 2 Uchwały Nr XIII/131/19 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie 
wyrażenia sprzeciwu wobec planu budowy kopalni rud cynku i ołowiu na terenie powiatu zawierciańskiego, uchwala się, co 
następuje:
§ 1. Powołać Zespół Konsultacyjny, którego celem będzie wypracowywanie wspólnego stanowiska w sprawie budowy kopalni rud 
cynku i ołowiu na terenie powiatu zawierciańskiego oraz podjęcie wspólnych działań, mających na celu zablokowanie tej 
inwestycji, w składzie:
1. Organy wykonawcze gmin wchodzących w skład powiatu zawierciańskiego:
1) Janosik Artur – Burmistrz Miasta i Gminy Pilica,
2) Kaczyński Maciej – Burmistrz Łaz,
3) Konarski Łukasz – Prezydent Miasta Zawiercie,
4) Lipa Jacek – Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny,
5) Molenda Jan – Wójt Gminy Irządze,
6) Pantak Stefan - Wójt Gminy Kroczyce,
7) Pilarczyk Anna - Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec,
8) Scelina Grzegorz - Wójt Gminy Żarnowiec,
9) Spyra Ryszard - Burmistrz Miasta Poręba,
10) Szmukier Adam - Wójt Gminy Włodowice.
2. Radni Rady Powiatu Zawierciańskiego:



Ważniejsze zmiany w obowiązujących aktach prawnych

Stowarzyszenie na bieżąco analizuje ukazujące się akty prawne, ocenia ich wpływ na ewentualną budowę 
kopalni cynku i ołowiu oraz skutki jej działalności na lokalną społeczność. 

• Zmiana ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 stycznia 2020 r. poz. 
379  oraz z 26 marca 2020 poz. 1064

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska poz. 1734

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Klimatu i Środowiska poz. 1720

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla 
magazynowania odpadów poz. 1742

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska poz. 2005

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska poz. 2004

• Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw z 13 listopada 
2020 r.

Restrukturyzacje Rządu znacznie spowolniła i utrudnia funkcjonowanie Ministerstw 
Środowiskowych.
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Zmiany w dokumentach planistycznych

Stowarzyszenie w 2020 roku analizowało zmiany w dokumentach planistycznych, zazwyczaj zgłaszając 
wnioski:

• Przesłano do Ogrodzieńca w 2019 roku uwagi do założeń do Studium uwarunkowań wykluczające 
budowę kopalni

• Analizowano Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poręba 
• 14 lipca przesłano opinię do PPZM SAG A ul. Inwestycyjna i Technologiczna
• 14 lipca przesłano opinię do PPZM dla dzielnicy Kosowska Niwa
• W lipcu przesłano opinię do Strategii dla województwa śląskiego do 2030 z prognozą oddziaływania na 

środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd 
Województwa Śląskiego. Konsultowane dokumenty wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 
dostępne są: https://rcas.slaskie.pl/content/ruszaja-konsultacje-spoleczne
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Łąki Dąbrowskie – obszar NATURA 2000

ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Dąbrowskie PLH240041
Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.1)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Dąbrowskie PLH240041, zwanego dalej „obszarem 
Natura 2000”, położonego w mieście Dąbrowa Górnicza oraz w gminie Łazy w powiecie zawierciańskim.
§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 w postaci współrzędnych punktów załamania granicy w układzie
współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
§ 6. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich
wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.§ 7. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Górnicza, gminy Łazy, miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dąbrowa Górnicza, gminy Łazy dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub 
zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

p.o. Regionalnego DyrektoraOchrony Środowiska w Katowicach
Mirosława Mierczyk-Sawicka
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Proces planistyczny w gminach

Stowarzyszenie uczestniczy w procesie planistycznym gmin Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec, Poręba. Staramy się
przy zmianach Studium uwarunkowań lub Przestrzennego planu zagospodarowania miasta przesyłać stanowisko
Stowarzyszenia wnioskujące wprowadzenie zapisów ustanawiających poniższe zakazy (propozycja dla Kosowskiej
Niwy):

1. Zakaz lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Zakaz ustanawiania obszarów górniczych i terenów górniczych dla kopalń podziemnych cynku i ołowiu oraz

zakaz lokalizacji wyjść upadowych.
3. Zakaz realizacji przedsięwzięć, prowadzących do obniżenia poziomu wód podziemnych skutkujących:

a. Zagrożeniem dla ujęć, z których korzysta ludność, rolnictwo i gospodarka (GZWP nr 454 Olkusz-
Zawiercie, głębinowy otwór studzienny W1 ze strefą ochrony bezpośredniej).

b. Zagrożeniem dla stabilności geotechnicznej obecnie istniejących obiektów usługowych, mieszkalnych i
infrastrukturalnych, itp. (na skutek nieuniknionego leja depresji).

4. Zakaz realizacji przedsięwzięć prowadzących do zmian w poziomie wód powierzchniowych i ich
zanieczyszczenia, w związku z wariantem (jednym z 4) wprowadzenia wód pokopalnianych do Warty na
wysokości Kosowskiej Niwy (obszar zagrożony podtopieniami).

5. Zakaz wycinania lasów ochronnych w rejonie Zawiercia pod budowę kopalni cynku i ołowiu z przetwarzaniem
rudy i składowaniem odpadów.

6. Objęcie ochroną wód podziemnych na terenie powiatu zawierciańskiego a szczególnie zbiornika GZWP 454, z
którego korzysta Zawiercie (patrz UCHWAŁA NR VI/21/40/2020 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO).
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Planowana lokalizacja kopalni

Do Nadleśnictwa Siewierz został skierowany Wniosek RTH z 5 czerwca 2018 roku o udzielenie przyrzeczenia 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, na której byłaby prowadzona działalność wydobywcza:
• Obręb ew. Turza – 180,23 ha,
• Obręb ew. Rokitno Szlacheckie 81,95 ha.

Po 2 latach procedowania Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych odmówiła firmie Rathdowney przyrzeczenia 
dzierżawy gruntów na terenie powiatu zawierciańskiego – doniosła o tym prasa 4 listopada 2019 r. 
Formalne potwierdzenie Stowarzyszenie otrzymało z Ministerstwa Klimatu 16 stycznia 2020 roku.

Stowarzyszenie „Nie dla kopalni cynku i ołowiu” otrzymało z Nadleśnictwa Siewierz w dniu 18 lutego 2021 r.  
Wniosek złożony  przez spółkę Rathdowney Polska  z o.o. w dniu 5 czerwca 2018 roku.

RTH planuje wykonanie badań w latach 2020-2025 na terenach, do których tytuł prawny posiada                               L
• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz,
• Oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Agencja Nieruchomości Rolnych.
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Zabezpieczenie otworów złożowych RTH – wymaga 
wyjaśnienia

20 października   2019 r. Ekologiczne Zawiercie zaprezentowało na swojej stronie film wskazujący, że 
poziom wody w rzece spadł bezpośrednio po wierceniach. 

W hydrogeologii jednym z większych grzechów jest połączenie horyzontów wodonośnych w efekcie 
źle zrobionego otworu wiertniczego (brak zabezpieczenia poziomów) lub niechlujnej likwidacji (np. 
brak pełnego cementowania dla oszczędności).

Tak się mogło wydarzyć jeśli podwykonawca (RTH nie ma własnego sprzętu wiertniczego) robi otwory 
np.  bez wystarczającego nadzoru geologa.

Reasumując, nie można wykluczyć takiego efektu wierceń, a jeżeli omówione w filmie obserwacje są 
rzetelne, to jest to ważna kwestia do wyjaśnienia. Gdyby potwierdziły się zarzuty to jest to szkoda w 
środowisku i zagraża jakości wód podziemnych.

Należy również mieć na uwadze efekt wywołany powtarzającymi się suszami.  
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Plan działań strategicznych w 2020 roku

Planujemy kontynuowanie dotychczasowych działań  a także:

1. Prowadzenie strony internetowej www.niedlakopalni.org oraz profilu na Facebook
2. Wydanie kolejnego informatora.
3. Zbieranie podpisów pod listami protestów przeciw budowie kopalni.
4. Poszukiwanie informacji o oddziaływaniu tego typu działalności, instalacji.
5. Występowanie do organów w sprawie prawidłowości postępowania 

administracyjnego.
6. Udział w pracach legislacyjnych.
7. Spotkania ze społecznością lokalną i władzami samorządowymi.
8. Monitorowanie poczynań Rathdowney w Polsce oraz na stronach firmy w Kanadzie i 

Giełdy w Torontoochro zbiornika wód podziemnych 454.
4.
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Podsumowanie

Żyjemy w rejonie o wyjątkowych walorach przyrodniczych, historycznych i środowiskowych.

Stowarzyszenie ostrzega zgodnie z posiadaną wiedzą, pozyskanymi informacjami, analizami ekspertów.

Decyzja o powstaniu kopalni zaburzy dotychczasowy rozwój regionu i zmieni jego wizerunek. Może się okazać
elementem zaburzającym przyszłość gospodarczą, społeczną i środowiskową regionu.

Teraz mamy jeszcze wybór:

• Postawienie na zrównoważony rozwój i „czyste” kierunki rozwoju gospodarczego: turystykę, rolnictwo i
innowacyjny przemysł np. w rozwijających się strefach gospodarczych, czyli kontynuację strategii
realizowanej od kilkudziesięciu lat ze znaczącymi sukcesami;

• Decyzja o budowie kopalni cynku i ołowiu – z konsekwencjami w postaci: zmiany strategii rozwoju regionu
na rozwój górnictwa i przemysłu ciężkiego, wyłączenia przedsiębiorstw zależnych od dostępu do wody o
odpowiednich parametrach, ograniczania dla mieszkańców dostępu do taniej i dobrej jakości wody,
zmagazynowania milionów ton odpadów, ze szkodami górniczymi w obiektach i w infrastrukturze,....

Wobec powyższego oczekujemy na poparcie działań Stowarzyszenia – zgłaszanie nowych pomysłów, inicjatyw
przez środowiska lokalne bezpośrednio lub skorzystanie z poniższych danych kontaktowych.
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Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie „Nie dla kopalni Cynku i Ołowiu”

42-400 Zawiercie

ul. Zaparkowa 23

e-mail: Stowarzyszenie@niedlakopalni.org

strona: www.niedlakopalni.org

fb: facebook.com/niedlakopalnicynkuiolowiu



Baner
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http://niedlakopalni.org/wp-content/uploads/2019/10/Kampania-nie-daj-sie-baner-
200x100.pdf


