Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Iwana
na 55. posiedzeniu Senatu
w dniu 6 czerwca 2014 r.
Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Rafała Trzaskowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do pisma, które otrzymałem w sprawie blokowania i uniemożliwiania przez organy administracji samorządowej przystąpienia do realizacji koncesji wydobywczej firmie, która taką koncesję posiada,
składam w tej kwestii oświadczenie senatorskie.
Sprawa jest związana z konkretną sytuacją, jaka ma miejsce w województwie zachodniopomorskim w
powiecie myśliborskim, gdzie organy gminy Boleszkowice powstrzymują firmę MDW SA przed realizacją
koncesji wydobywczej, która została jej prawomocnie wydana przez marszałka województwa zachodniopomorskiego dnia 28 sierpnia 2012 r. (nr koncesji WOŚ.III,7422.6.2012.ZZ) i obejmuje działki w obrębie Namyślin o powierzchni 462,648 m2. Są to działki obejmujące teren, który na podstawie zgody ministra ochrony
środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 11 września 1999 r. został przeznaczony na cele nierolnicze i nieleśne. Ponadto firma MDW SA uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną
przez wójta gminy Boleszkowice, który w drodze postanowienia z dnia 7 sierpnia 2012 r. pozytywnie uzgodnił koncesję. Z kolei pismem z dnia 28 października 2012 r. wójt gminy Boleszkowice pozytywnie zaopiniował „Plan ruchu zakładu górniczego Namyślin-Wielople na l. 212-218”, który został też zatwierdzony przez
dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.
Jednakże na mocy decyzji nr 16/2012 z dnia 3 czerwca 2013 r. wójt gminy Boleszkowice odmówił firmie
MDW SA ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na odkrywkowej eksploatacji kruszywa
naturalnego. Decyzja ta była konieczna dla uzyskania od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zgody
na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.
Pomimo wysyłanych przez firmę pism do wójta i Rady Gminy Boleszkowice z prośbą o przystąpienie
tychże organów do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru górniczego – chodzi o wspomniany już teren – Rada Gminy poinformowała, że na sesji w dniu 26 września 2013 r.
jednogłośnie podjęła decyzję o nieprzystąpieniu do takiego opracowania. Decyzja Rady Gminy nie miała
postaci uchwały.
Skarga na działania organów gminy Boleszkowice złożona do wojewody zachodniopomorskiego w dniu
23 stycznia 2014 r., w odpowiedzi na którą wojewoda wydał Radzie Gminy Boleszkowice polecenie niezwłocznego załatwienia tej sprawy poprzez podjęcie stosownych uchwał, nie przyniosła żadnych rezultatów.
Rada Gminy niezłomnie i uporczywie stoi przy swojej decyzji i pozostawia sprawę bez podejmowania żadnych formalnych czynności.
Takie zaniechania ze strony gminy Boleszkowice uniemożliwiają firmie MSW SA wykonanie przedmiotowej koncesji wydanej przez marszałka województwa zachodniopomorskiego. Firma nie może przez to uzyskać decyzji dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej. Raz jeszcze przypominam, że teren ten został już objęty zgodą ministra ochrony środowiska
zasobów naturalnych i leśnictwa. Co więcej, zaniechania te uszczuplają finansowe wpływy, jakie Skarb Państwa miałby z tytułu opłaty eksploatacyjnej i innych podatków.
Zaistniała sytuacja pokazuje lukę prawną, ponieważ z jednej strony firma MDW SA ma prawną legitymację do eksploatacji kruszywa wydaną przez organy działające w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz dokonuje opłat za dzierżawę gruntów, a z drugiej strony z powodu niezrozumiałego uporczywego zaniechania
organów gminy Boleszkowice nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej wskazanej koncesją. Podważa to również autorytet i moc prawną aktów prawnych wydanych przez marszałka województwa
zachodniopomorskiego.
Pomimo że przepisy nakładają na gminę przymus uwzględnienia złóż kopaliny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gmina nie bierze tego pod uwagę w swoich działaniach. W związku z tym

zwracam się do Szanownego Pana Ministra o to, aby takie sytuacje zostały prawnie wyeliminowane, ponieważ są niekorzystne dla Skarbu Państwa, dla autorytetu organów administracyjnych, a przede wszystkim
uniemożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli.
Łączę wyrazy szacunku
Stanisław Iwan

