
UCHWAŁA NR RG.0007.66.2019

RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne 
i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art 18 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 
z 2019r. poz. 506)

Rada Gminy 

uchwala:

§ 1. 

Wyraża się negatywne stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne 
i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

§ 2. 

Uchwałę przekazać Prezesowi Rady Ministrów, posłom i senatorom R.P.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki
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UZASADNIENIE

Zmiana ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

wprowadza nadrzędność decyzji o utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia,

w zakresie wydobywania węgla kamiennego lub węgla brunatnego ze złóż o podstawowym znaczeniu dla

gospodarki narodowej, nad obowiązującymi w gminie dokumentami - studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dokumenty te, z pominięciem konsultacji społecznych oraz trybu postępowania przewidzianego dla zmiany

tych aktów, będą musiały zostać zmienione tak, aby uwzględniały wydane decyzje o ustanowieniu obszaru

specjalnego przeznaczenia. Uważamy taki tryb postępowania za niedopuszczalny.

Istotą konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju jest równoczesne zachowanie interesów

politycznych, gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Projekt „specustawy" dąży do rażącej

dysproporcji pomiędzy tymi czynnikami, przyznając bezwzględny prymat interesowi gospodarczemu

przedsiębiorców działających w branży wydobywczej, z pominięciem interesu obywateli, zasad ochrony

środowiska, czy ochrony dziedzictwa narodowego.

Istnieje uzasadniona obawa, że ewentualna eksploatacja górnicza złoża węgla kamiennego znajdującego się

w Kobiórze spowoduje najpierw zniszczenie lasów objętych ochroną, przecięciem doliny rzeki Korzeniec,

co w przypadku osiadań spowoduje podtopienia terenów zabudowanych, a w efekcie może doprowadzić do

całkowitej degradacji całej miejscowości, gdyż powstała infrastruktura oraz budynki mieszkalne nie zostały

przystosowane do występowania szkód górniczych.
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