
Oświadczenie złożone 

przez senator Beatę Małecką-Liberę 

na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 

Oświadczenie dotyczy bardzo ważnej sprawy, a mianowicie wydania zgody na budowę kopalni cynku na 

terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

W dniu 18 października 2016 r. rząd zatwierdził aktualizację Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły, z wprowadzoną w załączniku nr 31 inwestycją o nazwie „Budowa podziemnej kopalni 

w celu wydobycia rud cynku i ołowiu ze złoża Zawiercie 3”. 

Jeszcze jako posłanka w latach 2017–2018, w związku z licznymi obawami mieszkańców Jury i Zagłębia 

Dąbrowskiego w zakresie skutków dla zdrowia i środowiska, wystosowałam kilka interpelacji w sprawie 

planów rządu co do udzielania zgody inwestorowi, kanadyjskiej firmie, na budowę kopalni. Otrzymałam 

odpowiedź, że aktualnie nie ma zgody na wydobywanie rud cynku i ołowiu, ale istotnie wspomniana firma 

dysponuje 3 koncesjami, dwiema z 2010 r. i jedną z 2012 r., na rozpoznanie i poszukiwanie rud cynku 

i ołowiu. Każda z tych koncesji została udzielona na 10 lat. Ministerstwo udzieliło również wyjaśnień, że 

aktualnie jest zbyt wcześnie, aby odnosić się do kwestii związanych z ewentualnym wydobyciem rud cynku 

i ołowiu z rejonu powiatu zawierciańskiego. Pod koniec okresu obowiązywania koncesji ówczesny minister, 

minister Woś, wydał negatywną decyzję w sprawie drugiej koncesji na badania złóż, wskazując – moim zda-

niem słusznie – że firma miała wystarczający, 10-letni okres, aby zbadać złoża, i nie ma sensu przedłużać tej 

koncesji. Pan minister w pełni zgodził się z negatywnymi opiniami przesłanymi przez 4 gminy, które nie chcą 

kontynuacji badań i kopalni. 

Obecnie, po rekonstrukcji rządu, zdanie zostało zmienione względem zdania poprzednika i obecny rząd 

przedłużył koncesję o kolejnych 5 lat, uzasadniając swoją decyzję dość lakonicznie: koncesja na badanie złóż 

cynku i ołowiu nie wiąże się z wydaniem koncesji na budowę kopalni i eksploatację rud cynku i ołowiu. To 

uzasadnienie, w moim odczuciu, ale przede wszystkim mieszkańców, jest niewłaściwe. Oni bardzo ostro 

i stanowczo mówią „nie” kopalni cynku i ołowiu, założyli specjalne stowarzyszenie i walczą o to, aby nie 

dopuścić do zniszczenia przepięknej Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdyż powstanie kopalni budzi obawy 

mieszkańców o zaburzenia środowiska, a także negatywne oddziaływanie zdrowotne. Z punktu widzenia 

mieszkańców wydanie, przedłużenie tej koncesji jest bardzo niebezpieczne. I dlatego zwracam się do Pana 

Ministra, aby wyjaśnił, co się wydarzyło, że nastąpiła zmiana tej decyzji, że koncesję wydłużono o kolejne 

lata. 

Istotne jest tutaj również to, aby uzasadniając odpowiedzi na te moje pytania, rząd i minister środowiska 

podjęli jednak jednoznaczne decyzje i przedstawili jednoznaczną opinię, ponieważ ciągle jest zasłanianie się 

czymś i wymijające odpowiedzi, jakie otrzymujemy, że oczywiście można badać i poszukiwać, że czym in-

nym jest wydanie koncesji, a czym innym powstanie, budowanie kopalni. Że to są dwie różne sprawy, my 

wszyscy oczywiście dokładnie wiemy. Tylko kwestia jest taka, że proces się przedłuża, niepokoje mieszkań-

ców są cały czas eskalowane, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeszcze raz z całą mocą podkreślam, że dla 

mieszkańców tych terenów jest to ogromnie ważna decyzja i mieszkańcy są w tej kwestii bardzo zdespero-

wani. Dlatego też proszę o uspokojenie nastrojów mieszkańców tego regionu i wydanie jasnej, klarownej, 

ostatecznej decyzji, która położy kres tym dywagacjom. 
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