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W związku z wystąpieniem dyrektora kopalni KWK Bolesław Śmiały na sesji Rady Gminy Wyry w dniu 27.02.2020,
jako mieszkańcy i właściciele nieruchomości jesteśmy zaniepokojeni i jednocześnie wyrażamy stanowczy sprzeciw dla
planów eksploatacji złóż zalegających pod terytorium Wyr i Gostyni.
Wystąpienie Pana Dyrektora dość obrazowo ukazało szeroko zakrojone plany kopalni dotyczące uzyskania koncesji
wydobywczej, a w dłuższej perspektywie eksploatacji pokładów znajdujących się bezpośrednio pod terenami naszej
Gminy. Przemowa dyrektora, jakkolwiek porusza istotny temat szkodliwych wpływów eksploatacji, to jednak traktuje go
wybiórczo i powierzchownie, bagatelizując, a nawet pomijając najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańców aspekty.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że zaplanowana eksploatacja wywoła znaczącą degradację środowiska
naturalnego, będzie miała negatywny wpływ na cieki wodne, spowoduje osiadania terenu, na których mogą się tworzyć
zalewiska. Eksploatacja górnicza spowoduje szkody dla budynków i dróg, a przytoczona w przemówieniu opłata
eksploatacyjna nawet w ułamku nie pokryje strat spowodowanych wydobyciem, nie wspominając o tym, że część szkód
może się okazać nieodwracalna i niemożliwa do naprawy. W dobie odchodzenia od energetyki węglowej i problemach
ze sprzedażą węgla energetycznego pochodzącego z rodzimej produkcji, zaskakujące są tak rozwojowe plany kopalni,
a ponadto wydają się one niespójne ze strategią Gminy, która stara się być ekologiczna i wprowadza w życie programy
unijne ukierunkowane na ochronę środowiska. Jako mieszkańcy, którzy wybudowali swoje nieruchomości w miejscu,
w którym eksploatacja górnicza nie była przewidywana, a fakt ten niejednokrotnie był decydujący o wyborze miejsca
zamieszkania, nie zgadzamy się na wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
umożliwiających eksploatację złoża kopaliny, o które zabiega kopalnia. Wprowadzenie do MPZP takich zapisów
spowoduje, że budynki i grunty znacząco stracą na wartości, a wizerunek Gminy jako dobrego miejsce do zamieszkania
ulegnie pogorszeniu, co przełoży się na spadek liczby mieszkańców i w konsekwencji spadek przychodów z tytułu
podatków.
W związku z powyższym, prosimy o możliwie szybką odpowiedź na poniższe pytania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Czy Gmina planuje umożliwić eksploatację złoża poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego? Czy są podejmowane w tym kierunku jakiekolwiek
czynności, jeśli tak to jakie?
Czy wpłynęła do Urzędu Gminy informacja o konieczności ujawnienia złoża zgodnie z Art. 95.1 Ustawy Prawo
geologiczne i górnicze?
Czy wpłynął do Urzędu Gminy Wniosek KWK Bolesław Śmiały czy też Polskiej Grupy Górniczej o dokonanie
zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego?
Czy Gmina zamierza wprowadzić do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zakaz
wydobywania kopalin na wzór analogicznych zapisów, których zgodność z prawem została potwierdzona
wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 18 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Łd 39/19?
Czy Pani Wójt potwierdza zaprezentowane publicznie w dniu 04.03.2020 podczas konsultacji społecznych
w Domu Kultury w Gostyni, negatywne stanowisko Gminy w stosunku do planów KWK Bolesław Śmiały?
Czy Gmina dokonała analizy techniczno-finansowej, z której wynikałoby jaki zakres napraw mienia Gminy byłby
możliwy do wykonania za środki pochodzące z opłaty eksploatacyjnej?
Czy Gmina ma zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań z tytułu utraty wartości nieruchomości?
Gdzie i w jakiej formie mieszkańcy Gminy mogą składać swoje uwagi do projektu planu i zgłaszać formalny
sprzeciw co do planów kopalni?

Odpowiedzi prosimy udzielać pisemnie na adresy korespondencyjne osób wskazanych na odwrocie niniejszego pisma.
Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Gminy Wyry
Pani Joanna Pasierbek - Konieczny
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