Oświadczenie złożone
przez senator Andżelikę Możdżanowską
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w dniu 25 września 2014 r.
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
2030” zawarte zostały postanowienia dotyczące ujęcia w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony
strategicznych złóż kopalin. Ponadto wskazano na konieczność opracowania wykazu złóż strategicznych
węgla oraz ustalenia zakresu ich ochrony przed zabudową. Jak można przeczytać w dokumencie, działanie to
ma zapewnić dostęp do krajowych zasobów surowcowych, których wydobycie nie jest prowadzone, ale może
być podjęte, kiedy obecne zapasy zostaną wyczerpane. Niezagospodarowane strategiczne złoża surowców
podlegać mają obligatoryjnej ochronie przed stałą zabudową, inwestycjami liniowymi oraz ograniczonym
gospodarowaniem na tym terenie.
Zaniepokojenie wzbudza możliwość ustanowienia na terenie województwa wielkopolskiego, szczególnie
na terenie powiatu gostyńskiego oraz krotoszyńskiego, złóż tam się znajdujących do wykazu złóż o znaczeniu
strategicznym. Złoża węgla występują w wielu miejscach w kraju, ale Wielkopolska to obszar w dużej części
rolniczy. Wspomniane województwo cechuje bardzo wysoka towarowość rolnictwa, wysoka klasa gleb oraz
wysoka kultura rolna. Szczególnej wagi nabiera kwestia ochrony gleb i gospodarki rolnej na tym obszarze.
Wpisanie do wykazu strategicznego złóż znajdujących się na terenach rolniczych spowoduje wielkie straty w
rolnictwie. Znane są problemy dotyczące chociażby wód gruntowych. Umiejscowienie na terenach rolniczych kopalni węgla wpłynie nieodwracalnie na charakter tego terenu. Mieszkańcy Kobyliny, Krobi oraz
powiatów gostyńskiego i krotoszyńskiego wyrażają stanowczy sprzeciw wobec ewentualnego powstania na
tym terenie kopalni.
W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
Po pierwsze, kiedy resort gospodarki opublikuje wykaz złóż węgla kamiennego i brunatnego, które pozostaną pod ochroną prawną?
Po drugie, jakimi kryteriami będzie się kierował resort, ustalając kryterium wyboru złóż?
Po trzecie, jaka jest definicja terminu „strategiczne złoże kopalin”?
Po czwarte, czy na terenie powiatu gostyńskiego albo w innych częściach województwa wielkopolskiego
mogą znaleźć się obszary wpisane do wykazu złóż o charakterze strategicznym – a jeżeli tak, to na jakim
obszarze?
Z poważaniem
Andżelika Możdżanowska

