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Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez senator Beatę Małecką-Liberę na 18. posiedzeniu 
Senatu w dniu 3 grudnia 2020 r. do Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki w sprawie 
wydania zgody na budowę kopalni cynku na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej(BPS-043-18-
669-20), przedstawiam następujące informacje.

Działalność polegająca na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złoża kopaliny zawsze prowadzona jest 
na koszt i ryzyko inwestora. Teza ta od lat nie budzi wątpliwości w orzecznictwie sądów 
administracyjnych które przyjmują, że „pomyślne zakończenie wcześniejszych postępowań, 
poprzedzających rozstrzygnięcie o udzieleniu koncesji na wydobywanie kopalin, nie przesądza (…) 
o późniejszym udzieleniu koncesji na wydobywanie kopaliny; zarówno rozpoznanie geologiczne, jak 
i udokumentowanie złoża odbywa się na ryzyko potencjalnego inwestora” (wyrok NSA z dnia 
4 października 2000 r., II SA 1514/00). Nawet jeżeli taka działalność doprowadzi do wyznaczenia 
miejsc występowania złoża kopalinyorazjego rozpoznania i udokumentowania, nie przesądza to 
o możliwości podjęcia jego wydobywania. O tym, czy złoże kopaliny (bez względu na jej rodzaj czy 
wartość) może być wydobywane, rozstrzyga bowiem organ koncesyjny dopiero po zatwierdzeniu 
dokumentacji geologicznej, a nadto w całkowicie odmiennym postępowaniu, kierując się zupełnie 
innymi przesłankami niż te, które brane są pod uwagę w toku podejmowania decyzji pozwalających 
na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny. Co więcej, wydobywanie kopalin metodą 
podziemną w ilości większej, niż 100 000 m3 rocznie jest przedsięwzięciem „mogącym zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko”, co oznacza że jednym z kluczowych elementów wniosku 
o koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża jest decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań 
(dalej określana jako „decyzja środowiskowa”, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. 2020, 
poz. 283 ze zm., w zw. z § 2 ust. 1 pkt 27 lit. „b” rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz. U. 2019, poz. 
1839). Elementem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej jest natomiast raport  o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia, a wspomniana decyzja podejmowana jest w postępowaniu z udziałem społeczeństwa. 



Brak decyzji środowiskowej wyklucza uzyskanie koncesji na wydobywanie rud cynku i ołowiu.  
Inaczej mówiąc oznacza to, że uzyskanie koncesji na eksploatację złoża rud cynku i ołowiu jest 
uzależnione od wcześniejszego rozpoznania złoża (w dodatku z wymaganą prawem dokładnością), 
zatwierdzenia jego dokumentacji geologicznej, sporządzenia raportu oraz uzyskania decyzji 
środowiskowej.

W przypadku koncesji nr 34/2010/p udzielonej przez Ministra Środowiska w dniu 2 lipca 2010 r. na 
rzecz Rathdowney Polska Sp. z o.o., na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu na obszarze 
obejmującym części złóż rud Zn-Pb „Zawiercie I” i „Marciszów”,przedsiębiorca rozpoznał złoże 
kopaliny (w tym uzyskał zatwierdzenie jego dokumentacji geologicznej), nie ma jednak jakiejkolwiek 
pewności, czy uzyska koncesję na jego wydobywanie. W konsekwencji wszelkie rozważania na temat 
możliwego wydobycia złóż wspomnianych kopalin, a także (przypuszczalnych) destrukcyjnych 
skutków takiej działalności (związane z tym obawy mieszkańców), są obecnie stanowczo 
przedwczesne i pozbawione dostatecznych podstaw faktycznych i prawnych.

Należy zauważyć, że postępowanie w przedmiocie uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny ze 
złoża może zostać zainicjowane wyłącznie na wniosek inwestora, po spełnieniu opisanych wyżej 
wymagań. Na obecnym etapie sprawy nie sposób natomiast odpowiedzieć, czy wymagania te w ogóle 
zostaną spełnione, a nadto kiedy i wedle jakich uwarunkowań. Jeżeli natomiast inwestor wystąpiłby 
z wnioskiem o podjęcie decyzji środowiskowej, informacja o tym zostałaby podana do publicznej 
wiadomości (zgodnie z art. 33 i nast. wyżej cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r.), a postępowanie 
w tej sprawie toczyłoby się z udziałem społeczeństwa. Tym samym wszelkie informacje i obawy 
dotyczące zagrożeń związanych z wydobyciem rud cynku i ołowiu i budową kopalni na obszarze Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej mają obecnie charakter spekulacji bez pokrycia.   

W odniesieniu do decyzji Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 października 2020 r. zmieniającej 
ww. koncesję nr 34/2010/p, informuję co następuje.

W obowiązującym stanie prawnym zasadą jest, że prawo do informacji geologicznej (a więc 
uzyskanej  w wyniku rozpoznania geologicznego) przysługuje Skarbowi Państwa (art. 99 ust. 1 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. 2020, poz. 1064 ze zm.). 
Ponadto nie ma wątpliwości, że wiedza o budowie geologicznej kraju stanowi istotny czynnik 
zarówno ochrony środowiska, jak i rozwoju gospodarczego. W konsekwencji pozyskiwanie jej przez 
Skarb Państwa leży w interesie publicznym, w tym również służącym społecznościom lokalnym. 
Oznacza to, że roboty geologiczne  wykonane przez Rathdawney Polska Sp. z o.o., bez względu na ich 
wynik, bezspornie służą również interesowi publicznemu. 

Z poważaniem

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