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ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE
Nr IN.VI.742.25.1.2014

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień.

Na podstawie art. 208 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze 
(j.t. Dz. U. 2014 r. poz. 613 ze zm.) w związku z art. 98 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1

1. Wprowadza się do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Dobrodzień przyjętego uchwałą nr III/20/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dobrodzień, zwanego dalej Studium, następujące obszary 
udokumentowanych złóż kopalin:

1)  „Bzionków” – zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego z 19 marca 2008 r., 
znak: DOŚ.II.KD-7510-8/08 o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej złoża,

2) „Główczyce” – zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego z 12 lutego 2009 r., 
znak: DOŚ.II.KD-7510-4/09 o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej złoża,

3) „Myślina I” – karta rejestracyjna złoża piasków kwarcowych „Myślina I”, powiat Lubliniec, 
woj. Katowickie z września 1963 r., nr inw. Kr/sł/DVI/163 CUG, udostępniona 
przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, 

4) „Myślina II” – dodatek do dokumentacji geologicznej złoża piasków kwarcowych 
formierskich, „Myślina II” w kat. C₂ w miejscowości Myślina, nr inw. 9461b CUG, 
udostępniony przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie,

5) „Myślina III” – dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża kwarcowych piasków 
formierskich „Myślina III” w kat. C₁ rozliczenie zasobów w związku z zaniechaniem 
eksploatacji - stan na dzień 31 lipca 1994 r., miejscowość Myślina, gmina Dobrodzień, 
woj. częstochowskie nr inw. 58/95, udostępniony przez Państwowy Instytut Geologiczny 
w Warszawie,

6) „Myślina VI” – zawiadomienie Starosty Oleskiego z 12 listopada 2003 r., znak: POŚR.7530-
3/03 o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej złoża oraz dodatek nr 1 wykonany 
w związku z poszerzeniem granic złoża w 2006 r., przyjęty bez zastrzeżeń zawiadomieniem 
Marszałka Województwa Opolskiego z 19 czerwca 2006 r., znak: DOŚ.II-JJ-7510/5/06, 

7) „Myślina VII” – zawiadomienie Starosty Oleskiego z 3 lipca 2006 r., znak: POŚR.7530-5/06 
o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej złoża oraz dodatek nr 1 wykonany 
w związku z aktualizacją stanu zasobów i przebiegu granic złoża w roku 2012, zatwierdzony 
decyzją Starosty Oleskiego z 3 września 2012 r., znak: OŚR.6528.4.2012,

8) „Myślina VIII” – zawiadomienie Starosty Oleskiego z 12 listopada 2008 r., znak: OŚR.7530-
7/08 o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej złoża oraz dodatek nr 1 wykonany 
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w związku z aktualizacją stanu zasobów i przebiegu granic złoża, zatwierdzony decyzją 
Starosty Oleskiego z 20 kwietnia 2012 r., znak: OŚR.6528.3.2012,

9) „Myślina IX” – zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego z 17 października 2008 r., 
znak: DOŚ.II.KD-7510-27/08 o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej złoża.

2. Granice obszarów złóż kopalin wymienionych w ust. 1 przedstawione są na rysunku Studium 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zastępczego.

§ 2

Zarządzenie zostaje wydane po uprzednim powiadomieniu Ministra Administracji i Cyfryzacji.

§ 3

1. Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Na niniejsze zarządzenie zastępcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Opolu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zarządzenia, za pośrednictwem Wojewody 
Opolskiego.

3. Prawo wniesienia skargi przysługuje Radzie Miejskiej w Dobrodzieniu na podstawie 
stosownej uchwały tej Rady.

§ 4

Zarządzenie zastępcze otrzymują:
1) Rada Miejska Dobrodzienia
2) Burmistrz Dobrodzienia
3) Minister Administracji i Cyfryzacji
4) aa.

UZASADNIENIE

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 

i górnicze (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 613 ze zm.), zwana dalej Ustawą, która zmieniła dotychczas 

obowiązujące regulacje dotyczące postępowania z obszarami udokumentowanych złóż kopalin. 

Wskazać należy w szczególności, iż przepisy tej ustawy statuują po stronie właściwych organów 

administracji publicznej obowiązek wprowadzenia do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy obszaru udokumentowanego złoża kopaliny oraz obszaru 

udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla. Obowiązek powyższy 

winien zostać zrealizowany w terminie 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej 

przez właściwy organ administracji geologicznej. Po upływie tego terminu obszar 

udokumentowanego złoża kopaliny albo obszar udokumentowanego kompleksu składowania 

dwutlenku węgla do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

wprowadza wojewoda, wydając w tej sprawie zarządzenie zastępcze.

Także obszary złóż kopalin, co do których właściwy organ administracji geologicznej przyjął 

dokumentację geologiczną bez zastrzeżeń przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 

1 stycznia 2012 r., i które nie zostały wprowadzone do studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego gminy, winny zostać wprowadzone do studium nie później 

niż w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 31 grudnia 2013 r.) Po upływie 

tego terminu udokumentowany obszar kopalin wprowadza do studium wojewoda i wydaje 

w tej sprawie zarządzenie zastępcze.

W związku z wejściem w życie ustawy w dniu 1 stycznia 2012 r. jak również w oparciu 

o informację kierowaną do Wojewody Opolskiego o zaniechaniu przez Radę Gminy Dobrodzień 

realizacji obowiązku wprowadzenia przed dniem wejścia w życie Ustawy obszarów 

udokumentowanych złóż kopalin do obowiązującego studium gminy Dobrodzień we wskazanym 

w ustawie terminie, Wojewoda podjął postępowanie wyjaśniające w sprawie stanu realizacji 

powołanego ustawowego obowiązku przez poszczególne gminy z obszaru województwa opolskiego, 

w tym przez gminę Dobrodzień.

W tym celu pismem z 30 stycznia 2014 r., znak sprawy: IN.VI.740.14.2012.KHZ, Wojewoda 

Opolski informując o obowiązkach wynikających z art. 95 i art. 208 Ustawy zwrócił się do gminy 

Dobrodzień z zapytaniem dotyczącym realizacji wyżej wymienionego ustawowego obowiązku 

przez Burmistrza Dobrodzienia.

Ponadto pismem z 27 lutego 2014 r., znak sprawy: IN.VI.740.3.2014.AMŚ, Wojewoda Opolski 

informując o obowiązkach wynikających z art. 95 i art. 208 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 

wystąpił do wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z obszaru województwa opolskiego 

o dokonanie analizy sytuacji geologicznej na terenie każdej gminy pod kątem konieczności realizacji 

obowiązku właściwego dostosowania ustaleń studiów do wymagań Ustawy, tj. ewentualnej 

aktualizacji studiów.

Burmistrz Dobrodzienia pismem z 28 lutego 2014 r., odpowiadając na pismo Wojewody 

Opolskiego z dnia 30 stycznia 2014 r., poinformował o występowaniu obszarów złóż kopalin 

na terenie gminy, dla których właściwy organ administracji geologicznej przyjął dokumentację 

geologiczną bez zastrzeżeń. Ponadto Burmistrz oświadczył, że Gmina Dobrodzień nie przystąpiła 

do wykonania czynności wynikających z art. 208 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie 

ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2014 r. o niepodejmowaniu działań 

uchwałodawczych zmierzających do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobrodzień w zakresie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin, 

do czasu pozyskania środków finansowych.

Dnia 9 maja 2014 r. znak: IN.VI.740.14.2012.AMŚ, Wojewoda Opolski zwrócił 

się do Marszałka Województwa Opolskiego, Departamentu Ochrony Środowiska z prośbą o aktualne 

informacje w sprawie udokumentowanych złóż kopalin w gminie Dobrodzień. Z odpowiedzi Geologa 

Wojewódzkiego, pismo z 21 maja 2014 r., znak: DOŚ.II.7480.67.2014.JJ wynika, iż na terenie gminy 

Dobrodzień występuje 9 udokumentowanych przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo geologiczne 
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i górnicze złóż kopalin tj.: „Bzionków”, „Główczyce”, „Myślina I”, „Myślina II”, „Myślina III”, „Myślina 

VI”, „Myślina VII”, „Myślina VIII”, „Myślina IX”.

W związku z występowaniem na terenie gminy Dobrodzień obszarów udokumentowanych 

złóż kopalin, Wojewoda Opolski pismem z 4 lipca 2014 r., znak: IN.VI.740.14.2012.AMŚ, wezwał Radę 

Miejską w Dobrodzieniu do podjęcia działań zmierzających do uchwalenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków gminy Dobrodzień wyznaczając termin do 31 sierpnia 2014 r.

Burmistrz Dobrodzienia pismem z 25 lipca 2014 r. wniósł o prolongatę terminu do podjęcia 

stosownych działań do dnia 30 września 2014 r. Wojewoda pismem z 30 lipca 2014 r., 

znak: IN.VI.740.14.2012.AMŚ, zaaprobował propozycję Burmistrza Dobrodzienia wyznaczając nowy 

termin do 30 września 2014 r.

Następnie Wojewoda Opolski 26 sierpnia 2014 r. wezwał Burmistrza Dobrodzienia 

o przekazanie treści aktualnie obowiązującego Studium wraz z załącznikami w terminie 

do 5 września 2014 r. Zgodnie z wezwaniem Wojewody, Burmistrz Dobrodzienia przekazał 3 września 

2014 r., znak: BUD.033.16.2014 dokumentację planistyczną wraz z załącznikami (uchwała 

nr III/20/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z 12 grudnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień).

Wojewoda Opolski wystąpił do organu administracji geologicznej w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego pismem z 9 września 2014 r., 

znak: IN.VI.740.14.2012.AMŚ z prośbą o udostępnienie dokumentacji zatwierdzającej 9 złóż kopalin 

występujących na terenie gminy Dobrodzień. W odpowiedzi na powyższe pismem z 12 września 

214 r., znak: DOŚ-II.7480.67.2014.JJ, Geolog Wojewódzki przekazał kopie 6 dokumentów 

niezbędnych do wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień. W odniesieniu natomiast do 

pozostałych 3 dokumentacji tj.: „Myślina I”, „Myślina II”, „Myślina III”, Geolog Wojewódzki 

poinformował, iż Wojewódzkie Archiwum Geologiczne nie posiada stosownych dokumentów i decyzji 

zatwierdzających, natomiast informacje na powyższy temat znajdują się w bazach danych 

prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, dostępnych na stronie 

internetowej tej instytucji. 

Rada Miejska w Dobrodzieniu na sesji w dniu 11 września 2014 r., podtrzymała stanowisko 

z 5 lutego 2014 r. o nie podejmowaniu działań uchwałodawczych zmierzających do zmiany Studium w 

zakresie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin. Powyższa informacja została 

przekazana Wojewodzie Opolskiemu pismem Burmistrza Dobrodzienia z 2 października 2014 r., 

znak: BUD.6720.4.2014.

Ze względu na brak podjęcia przez gminę Dobrodzień działań mających na celu wypełnienie 

obowiązku wnikającego z art. 208 Ustawy, Wojewoda Opolski przystąpił do dalszych analiz mających 
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na celu podjęcie działań nadzorczych w zakresie wydania zarządzenia zastępczego wprowadzającego 

obszary udokumentowanych złóż kopalin do studium gminy Dobrodzień. Wojewoda pismem 

z 10 października 2014 r., znak: IN.VI.740.14.2012.AMŚ poinformował Ministra Administracji 

i Cyfryzacji w Warszawie o podjęciu działań mających na celu wprowadzenie obszarów 

udokumentowanych złóż kopalin do Studium gminy Dobrodzień poprzez wydanie w tej sprawie 

zarządzenia zastępczego.

Wojewoda Opolski pismem z 27 października 2014 r., znak: IN.VI.740.14.2012.AMŚ wystąpił 

do Narodowego Archiwum Geologicznego w Warszawie z prośbą o udostępnienie dokumentacji 

3 złóż piasków formierskich wstępujących na terenie gminy Dobrodzień: „Myślina I”, „Myślina II” 

i „Myślina III”. W odpowiedzi na powyższe pismem z dnia 28 listopada 2014 r., znak: IA-5503-

76(2)/1518/14/MK, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy przekazał 

informacje dotyczące ww. dokumentacji wraz nośnikiem elektronicznym (płyta CD), zawierającym 

kopie właściwych w sprawie dokumentów.

Wojewoda pismem z 27 października 2014 r., znak: IN.VI.740.14.2012.AMŚ zwrócił 

się również do Ministerstwa Środowiska w Warszawie z zapytaniem o występowanie kompleksów 

podziemnego składowania dwutlenku węgla na terenie województwa opolskiego, o których mowa 

w art. 95 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W odpowiedzi na powyższe Minister 

Środowiska pismem z 3 listopada 2014 r., znak: DGK-II-473-102/44260/14/AW, poinformował 

Wojewodę, iż aktualnie na terenie województwa opolskiego nie została zatwierdzona żadna 

dokumentacja geologiczna związana z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla.

W wyniku kompleksowej analizy pozyskanych materiałów – zarówno danych geologicznych 

otrzymanych od organów administracji geologicznej, jak i dokumentu studium gminy Dobrodzień, 

Wojewoda Opolski stwierdza, co następuje.

Z wyżej powołanej dokumentacji i informacji od organów administracji geologicznej wynika, 

iż na terenie gminy Dobrodzień istnieją złoża, co do których właściwy organ administracji 

geologicznej zatwierdził dokumentację geologiczną przed dniem 1 stycznia 2012 r. 

Należy do nich 9 obszarów udokumentowanych złóż kopalin, tj.: „Myślina I”, „Myślina II”, „Myślina 

III”, Myślina VI”, „Myślina VII”, „Myślina VIII”, „Myślina IX”, „Bzionków” oraz „Główczyce”.

Z załącznika do niniejszego zarządzenia zastępczego Wojewody Opolskiego stanowiącego 

rysunek dotychczas obowiązującego Studium, na który naniesiono granice wyżej wymienionych 

obszarów wynika, iż granice obszarów udokumentowanych złóż kopalin tj. „Myślina II” (oznaczony 

nr 4), „Myślina III” (oznaczony nr 5), „Myślina VI” (oznaczony nr 6) i „Myślina VIII” (oznaczony nr 8) 

częściowo obejmują wyznaczone w części graficznej Studium tzw. „tereny powierzchniowej 

eksploatacji złoża”. Natomiast w części tekstowej dotychczas obowiązującego Studium widnieje 

informacja o tym, iż cyt.: „ Na obszarze gminy występują niewielkie ilości surowców mineralnych –
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kruszyw (piasek i żwir) oraz piasków formierskich na południe i zachód od wsi Myślina. Złoża 

są zlokalizowane, ale nie w pełni udokumentowane (…). Na pozostałym terenie brak złóż nadających 

się do zorganizowanej eksploatacji”. Dalsza część tekstu zawiera zapis, iż cyt.: „Wydobycie kruszyw 

odbywa się na niewielką skalę w rejonie Myśliny (…). Rozpoznane złoża w pobliżu wymagają 

udokumentowania i zatwierdzenia”. 

Pozostałe obszary wprowadzone przez Wojewodę na rysunku dotychczas obowiązującego 

Studium, tj. „Bzionków (oznaczony nr 1) ” oraz „Główczyce” (oznaczony nr 2) „Myślina I” (oznaczony 

nr 3), „Myślina VII” (oznaczony nr 7), „Myślina IX” (oznaczony nr 9), znajdują się poza wykazanymi 

w Studium terenami powierzchniowej eksploatacji złóż.

Powyższe oznacza, iż ustawowy obowiązek wprowadzenia do Studium obszarów 

udokumentowanego złoża kopaliny w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 

31 grudnia 2013 r.) nie został przez Radę Gminy Dobrodzień spełniony, co stanowiło przesłankę 

do podjęcia stosownych działań nadzorczych przez Wojewodę w trybie przepisu art. 208 ust. 1 i 2 

ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Wydanie przez wojewodę zarządzenia zastępczego wprowadzającego obszary 

udokumentowanych złóż kopalin do studium, choć nie wymaga przeprowadzenia procedury 

planistycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) wywołuje takie same skutki prawne jak zmiana 

studium. 

Zgodnie z art. 96 ust. 2 oraz art. 208 ust. 3 Ustawy koszty sporządzenia zmiany studium 

w trybie zarządzenia zastępczego ponosi w całości gmina, której obszaru dotyczy zarządzenie 

zastępcze.

Koszty sporządzenia niniejszego zarządzenia zastępczego obejmują wyłącznie koszty 

materiałów niezbędnych do jego wydania, tj. załącznika nr 1 do zarządzenia zastępczego Wojewody, 

stanowiącego rysunek dotychczas obowiązującego Studium, na który wniesiono granice obszarów 

dokumentowanych złóż kopalin. Przy ustalaniu kosztów sporządzenia tych materiałów Wojewoda 

pominął koszty osobowe pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, wykonujących 

zadania związane z przygotowaniem wydania niniejszego zarządzenia zastępczego.

WOJEWODA OPOLSKI

Ryszard Wilczyński


