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Członkowie  
Rady Gospodarczej 

przy Prezydencie Zawiercia 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
       Mija rok od pierwszej dyskusji na Radzie Gospodarczej nt. planowanej przez Rathdowney budowy kopalni cynku i 
ołowiu na złożu Zawiercie 3.  
         
       W celu przeciwdziałania powstaniu kopalni Zn-Pb w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, z tytułu 
nieodwracalnych szkód, które mogą być efektem jej działalności dla regionu, powołane zostało STOWARZYSZENIE NIE 
DLA KOPALNI CYNKU I OŁOWIU skupiające mieszkańców powiatu zawierciańskiego. 
W załączonych materialach znajdziecie Państwo Sprawozdanie z dzialalności Stowarzyszenia za miniony rok. 
 
       Nasz niepokój wyrażony na Radzie w mnionym roku znalazł potwierdzenie zarówno w załączonym Raporcie 
renomowanych ekspertów Multiconsult Poland sp. z o.o. – Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni cynku i 
ołowiu w okolicach Zawiercia na otoczenie  (dla złoża Zawiercie 3) jak i w innych materiałach pozyskanych o ostatnim 
okresie. 
Wydobycie i przetwarzanie rud cynku i ołowiu ze złóż Rodaki-Rokitno Szlacheckie, Marciszów, Chechło (...) poglębią 
negatywne skutki dla mieszkańców, środowiska i gospodarki regionu. 
 
       Raport Multiconsult jest w dużej części zbieżny z raportem technicznym SRK Consulting wykonanym na rzecz 
Rathdowney Resources Ltd. – NI 43-101 Technical report on a preliminary economc assesment of the OLZA znc-lead  
project in Poland opublikowanym w pełnej wersji na stronie kanadyjskiej inwestora 
http://www.rathdowneyresources.com/i/pdf/rdr/U6121_Olza%20PEA_Final_lr.pdf) .  
Raport został wykonany na potrzeby zabezpieczenia funkcjonowania kopalni, zakładu przetwarzania (z flotacją), hałd 
i dołów ze szlamam poflotacyjnymi - ale podane informacje mogły posłużyć do oceny oddziaływania inwestycji na 
region zawierciański. 
    
      Złoża rud Zn-Pb znajdują się głównie w skałach węglanowych triasu, będących źródłem wód podziemnych 
wykorzystywanych do zaopatrzenia przemysłu, rolnictwa i gospodarstw domowych w Zawierciu, Ogrodzieńcu, 
Łazach i Porębie,... SRK Consulting szacuje ilość wód doprowadzanych do kopalni na 115 m3/min tzn. 60 mln. m3/rok 
(12 razy więcej niż zużywa cały Powiat Zawierciański), obszar leja depresji na 7 km od złoża w czasie tylko 5 lat 
eksploatacji.  
Dane archiwalne Państwowego Instytutu Geologicznego PIG z lat 70-tych, opracowanie IETU Formowanie się składu 
chemicznego wód podziemnych w świetle badań izotopowych oraz Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni (…) 
autorstwa Multiconsult wskazują na brak ciągłości warstw izolacyjnych pokładów wodonośnych. Skutkiem powyższego 
będą: 

 Lej depresji uniemożliwiający korzystanie z dotychczasowych studni dostarczających wyjątkowej jakości wodę, w 
wystarczającej ilości zarówno mieszkańcom  jak i podmiotom gospodarczym, 

 Zanieczyszczenie  lokalnych studni i wód powierzchniowych podnoszącym się poziomem wód po zaprzestaniu 
eksploatacji kopalni i pompowania, na skutek wypłukiwania rozpuszczalnych związków siarki i metali oraz 
ropopochodnych pochodzących z eksploatowanych urządzeń, 
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 Podtopienia wynikające z wprowadzenia zasolonych wód pokopalnianych do rzek naszego regionu, w oszacowanej 
w punkcie pierwszym przez SRK ilości, 

  Zanieczyszczenie wód pitnych i powierzchownych w dalszym biegu rzek - skażenie będzie stopniowo przez lata 
uwalniać się do cieków wodnych i spływać w dół dorzecza Wisły i Warty, generując koszty dla lokalnych społeczności 
z nich korzystających. 

 
       WW  raporty  wskazują na możliwość osiadania gruntu z tytułu zastosowania podsadzki hydraulicznej o niższej 
gęstości niż wydobyta ruda, metody wydobycia, niewielkiej głębokości zalegania złóż.  
Ze względu na uwarunkowania hydrogeologiczne zagrożenie będzie wychodziło poza obszar złóż, obejmie cały obszar 
nad lejem depresji. 
Efektem osiadania gruntu będą szkody w obiektach liniowych i urządzeniach – gazociągach, wodociągach, tlenociągu, 
halach produkcyjnych (suwnicach), drogach i obiektach  budowanych dotychczas bez nadzoru Urzędu Górniczego.   
Bezpośrednio nad złożem Zawiercie 3 zlokalizowane są 1235 obiekty – 779 budynków mieszkalnych, 13 budynków 
biurowych, 27 budynków usługowo-handlowych, dworzec autobusowy i kolejowy, 11 budynków przemysłowych, 19 
budynków magazynowych, 1 szkoła, 5 budynków szpitali i zakładów opieki medycznej, 329 gospodarstw rolnych, 2 
obiekty kultu religijnego, i in. 
 
        Szlamy poflotacyjne, których ilość wytworzoną w ciągu 8 lat SRK Consulting oszacował w Raporcie technicznym  
na 11,6 mln. m3, (17x więcej niż magazynuje się w chwili obecnej wszelkich odpadów w Powiecie Zawierciańskim) 
będą, przenikając do gruntu, wpływać na jakość wód podziemnych i powierzchniowych oraz w zależności od warunków 
atmosferycznych na jakość powietrza. Ze względu na skład chemiczny nie można nazwać tych odpadów inertnymi dla 
środowiska. 
 
       Stosowane metody eksploatacji należy uznać za rabunkowe - odzyskuje się dużą część cynku i ołowiu – pozostałe 
pierwiastki/substancje (tal, german, stront, siarczany) zmagazynowane w osadach poflotacyjnych (wg Instytutu Metali 
Nieżelaznych w ilości 100 mln. m3 w rejonie bytomskim, chrzanowskim, olkuskim), wprowadzane są do gruntu, wody 
i powietrza. 
 
Wprowadzenie kopalni z towarzącymi jej instalcami stanowi zagrożenie dla prowadzonej działalności w regionie: 

 Istnieją ryzyka dla przyszłości obiektów hotelowych i rekreacyjnych ze względu na spadek zainteresowania 
klientów wypoczynkiem w rejonie dużej kopalni cynku i ołowiu, 

 Wiele firm nie będzie zainteresowanych inwestowaniem z produkcją będącą w konflikce z oddziaływaniem 
kopalni, 

 Dotychczas funkcjonujące przedsiębiorstwa uzależnione od dostępu do wody o określonych parametrach oraz 
firmy powiązane z nimi technologicznie lub kapitałowo mogą ograniczać działalność lub z niej rezygnować, 

 Oczekuje się na spadek cen nieruchomości o 15 - 20 % ze względu na brak popytu na zakup w takiej lokalizacji, 

 Obniżenie poziomu wód i ich zanieczyszczenie prowadzi do zniszczenia przyszłości ekonomicznej regionu, 

 Nieuniknione są szkody w unikalnych w skali Europy terenach chronionych, 

 Należy oczekiwać na okresowy deficyt wody, wzrost kosztów, spory o jej podział między różne społeczności i firmy, 

 Koszty nadzoru nad składowiskami i osadnikami ze szlamami w ilości określonej w Raporcie technicznym SRK, 
publikowanym na kanadyjskiej stronie Rathdowney, na 11,6 mln. m3 w ciągu 8 lat, 

 Wzrosną koszty opieki zdrowotnej, zabezpieczenia środków z ZUS na wypadki i renty. 
 
      Zawartość cynku i ołowiu w złożach Zawiercie 3 jest w porównaniu ze złożami światowymi stosunkowo niewielka, 
a w złożach w ościennych gminach jeszcze niższa. Ze względu na wahania cen metali na rynku światowym, działalność 
tego rodzaju jest obciążana dużym ryzykiem. Chcąc osiągnąć efekt finansowy inwestor może obniżać koszty w części 
dotyczącej bezpieczeństwa środowiskowego: oczyszczania odprowadzanych i zawracanych wód, zabezpieczenia 
gruntów, unieszkodliwiania odpadów,…  
Nie jest rzadkim zjawiskiem porzucanie nieopłacalnych inwestycji tego rodzaju, z pozostawieniem lokalnym 
społecznościom nierozwiązanych problemów w zakresie zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców i podmiotów 
gospodarczych, nadzór nad składowiskami niebezpiecznych osadów poflotacyjnych, usuwaniem szkód w 
infrastrukturze,…  
 
       Polskie prawo nie przewiduje pełnej rekompensaty za szkody górnicze. Nie można więc ulegając chęci 
chwilowego zysku narażać lokalną społeczność na ponoszenie kosztów przywrócenia do stanu pierwotnego przez 
kolejne pokolenia. 



 
       Na polskim rynku nie występuje niedobór metalicznego cynku i ołowiu – 50% ołowiu i 90% cynku produkuje się 
na eksport. 
 Logicznym jest więc pozostawienie złóż do czasu kiedy wystąpi rzeczywiste zapotrzebowanie i wypracowane zostaną 
metody nie zagrażające środowisku, mieszkańcom i funkcjonującym podmiotom gospodarczym.  
 
           Spotkania, w których uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia i autorzy Raportu, wywiady z Dyrekcją 
Rathdowney w polskiej prasie, wskazują na propagowanie w Polsce informacji technicznych, technologicznych, 
geologicznych, wodno-środowiskowych oraz finansowych stojących w sprzeczności z powszechną wiedzą w zakresie 
oddziaływania tego rodzaju inwestycji a także z informacjami podawanymi na stronie kanadyjskiej  spółki-matki 
Rathdowney Resources Ltd.  http://www.hdimining.com/s/Rathdowney.asp oraz na Giełdzie w Toronto, a nawet z 
raportem technicznym wykonanym przez SRK na zlecenie Rathdowney. 
Wynika z nich, że na ten moment władze firmy nie podjęły decyzji o realizacji inwestycji.  
Po opublikowaniu z końcem kwietnia br. rocznego sprawozdania finansowego oraz tzw. Management‘s Discussion and 
Analysis Giełda w Toronto zareagowała negatywnie na informacje - wymieniano tę spółkę wśród tych o największym 
spadku (http://www.nasdaq.com/article/tsxv-biggest-percentage-decliners-mid-afternoon-eight-solutions-sqi-
diagnostics-uravan-minerals-cm611134). 
 
        Dlatego Stowarzyszenie uznało za najważniejszy cel swojego działania propagowanie rzeczywistej wiedzy nt. 
oddziaływania kopalni i wiarygodności inwestora – do niniejszego wystąpienia załączamy komentarze ekspertów np. 
do Formularza złożonego przez inwestora do projektu aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW) do 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz wywiadu z Prezesem R.Końskim w lokalnej prasie. 
 
        Wydarzenia ostatnich miesięcy wysunęły na piewszy plan niepokój o gospodarkę wodną w regionie – z róznych 
żródeł dochodzą do nas informacje, że istniejące 64 studnie mogą zostać zastąpione 1-2 istniejącymi  (?!). 
 W Polsce odnotowuje się niedobór dobrej jakości wody – nasz kraj lokuje się pod tym względem w trzeciej dziesiątce 
krajów Unii Europejskiej 
Obecny rok może być trzecim rokiem suszy hydrologicznej w ciągu ostatnich 4 lat i najcieplejszym od 100 lat. 
W naszym województwie obserwuje się nadmierny pobór wód podziemnych, występowanie lejów depresji z tytułu 
odwodnień górniczych, nadmierne zasolenie wód i konieczność ich uzdatniania. 
 
Ze względu na duże uwodnienie złóż rud cynku i ołowiu, oczekuje się, że kluczowe będzie oddziaływanie planowanej 
inwestycji na gospodarkę wodami w regionie. 
 
30 czerwca br. Trybunał Sprawiedliwości UE zobowiązał Polskę do natychmiastowej transpozycji Ramowej Dyrektywy 
Wodnej z 2000 roku, której celem jest ochrona i poprawa stanu wód gruntowych i powierzchniowych, jak również 
ekosystemów wodnych i lądowych. Dyrektywa promuje zrównoważone korzystanie z wód oraz dąży do poprawy stanu 
środowiska wodnego poprzez: 

 stopniową redukcję zanieczyszczeń,  

 ograniczenie zrzutu szkodliwych substancji  

 oraz emisji niebezpiecznych związków. 
Najważniejszym przeslaniem RDW jest ochrona zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń.  
Wprowadza ona zintegrowaną politykę wodną mającą na celu: 

 zapewnienie ludziom dostępu do czystej wody pitnej po rozsądnej cenie,  

 która umożliwi rozwój gospodarczy i społeczny  

 przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska.  
Głównym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód, poprzez określenie i wdrożenie 
koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań w państwach  członkowskich do 2015 roku (!) 
 
 Najnowsze Rozporządzenie w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych wprowadza obowiązek monitoringu wód dla kolejnych 12 
nowych substancji lub grup substancji, dla 7 z 33 substancji zaostrza  środowiskowe normy jakości. 
 
Transpozycja do polskiej legislacji Ramowej Dyrektywy Wodnej spowoduje zaostrzenie obowiązujących standardów 
oraz wzrost kosztów dostosowania się do zmian w przepisach, opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków. 
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Przy tak drastycznych zmianach w legislacji wodnej, których skutki odczujemy wszyscy, Rathdowney zgłosił wniosek 
do projektu aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami (aPGW), za wydanie którego jest odpowiedzialny Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), że inwestycja może spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód (odstępstwo 
od art. 4,7 Ramowej Dyrektywy Wodnej) zarówno dla wód powierzchniowych jak i podziemnych na znacznym obszarze 
województwa śląskiego i małopolskiego (rysunek 18 Analizy MCP): 

 JCWPd: PLGW200084, PLGW2000112, PLGW2000113, PLGW2000130 

 oraz dla  JCWP: RW2000621231, RW2000621229, RW200062128329, RW20008212859. 
Ujęcie w aPGW kopalni będzie prowadzić do pogorszenia stanu wód, co będzie  skutkować wzrostem kosztów 
ponoszonych przez podmioty korzystające z wód i być może karami dla Polski za niedotrzymywanie standardów 
wynikających z legislacji Unii. 
 
        Każde środowisko ma swoją pojemność – w chwili obecnej panuje równowaga wg zasad zrównoważonego 
rozwoju.  
Nie może być tak, że kopalnia, której funkcjonowanie zaplanowano na 8 lat (dłuższe funkcjonowanie oznacza większy 
zysk dla kanadyjskiego inwestora oraz większe szkody i koszty dla regionu) spowoduje znaczące pogorszenie stanu wód 
w naszym regionie. 
    
Żyjemy w rejonie o wyjątkowych walorach przyrodniczych, historycznych i środowiskowych. 
Wprowadzenie do aglomeracji zawierciańskiej, zamieszkiwanej przez 120 tys. mieszkańców, kopalni cynku i ołowiu, 
spowoduje nieodwracalne szkody, doprowadzi do zniszczeń i dezorganizacji finansowej oraz środowiskowej regionu. 
 
Zyski będą udziałem przyszłego inwestora. Natomiast koszty przywrócenia równowagi w gospodarce i zatrudnieniu, 
jakości wody, usuwania szkód w infrastrukturze, zabezpieczenia składowisk odpadów i stawów z osadami 
poflotacyjnymi, społeczność powiatu będzie ponosić przez następne pokolenia. 
 
Dane kontaktowe: 
Stowarzyszenie Nie dla kopalni Cynku i Ołowiu 
42-400 Zawiercie 
Ul. Zaparkowa 23 
e-mail: Stowarzyszenie@niedlakopalni.org 
strona: www.niedlakopalni.org 
 
Załączniki: 
Sprawozdanie z dzialalności Stowarzyszenia Nie dla Kopalni Cynku i Ołowiu, 
Raport Analiza wpływu budowy potencjalnej kopalni cynku i ołowiu, 
Komentarze ekspertów do Formularza zgloszenia do aPGW, 
Komentarz do wywiadu z Prezesem R.Końskim w lokalnej prasie, 
Informator Stowarzyszenia Nie dla kopalni cynku i ołowiu, 
Klip wizualizujący zagrożenia. 
 
Wg rozdzielnika: 
Stefan Rotarski – przewodniczący Rady Gospodarczej 
Joanna Brodzik – Kot – wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej 
Sławomir Bajor 
Kryspin Baran 
Stanisław Dominik 
Aldona Frączkiewicz – Wronka 
Maria Gajecka – Bożek 
Jarosław Gronowski 
Bogdan Janikowski 
Janusz Koclęga 
Jerzy Kozicz 
Stefan Król 
Jan Łapaj 
Tomasz Pasierb 
Stanisław Sokół 
Wacław Sołtysik 
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Andrzej Szafruga 
Bogusław Trepka 
 
K/o: 
Zaproszeni goście,  
a/a. 
 

Z poważaniem 
 
 
 

Mariusz Golenia 
 

...........…………………….. 
V-ce Prezes  Stowarzyszenia Nie dla Kopalni Cynku I Ołowiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


