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Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1195, z późn. zm.), w związku z art. 65 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.), Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje zgodnie z właściwością petycję wniesioną przez
mieszkańców Miłostowa w sprawie zablokowania budowy kopalnio surowców naturalnych
w miejscowości Miłostowo przez firmę
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 roku o działach
administracji rządowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 543, z późn. zm.), organem właściwym
w
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wykorzystywania jego zasobów jest Minister Środowiska, który zgodnie z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 oraz poz. 2095), kieruje m.in. działem
administracji rządowej - środowisko. W związku z wskazanymi przepisami, petycję
mieszkańców Miłostowa w sprawie zablokowania budowy kopalni surowców naturalnych,
należało przekazać według właściwości do Ministerstwa Środowiska.
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PETYCJA W SPRAWIE ZABLOKOWANIA BUDOWY KOPALNI SUROWCÓW NATURALNYCH W
MIEJSCOWOŚCI Miłostowo PRZEZ FIRMĘ
z siedzibą w Poznaniu i inne potencjalne firmy
Działając na podstawie uprawnienia nadanego w art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. O Petycjach Dz. U.
2014 poz. 1195 reprezentując wszystkich niżej podpisanych, żądamy zablokowania planowanej inwestycji
przez firmę PRZEZ FIRMĘ
z siedzibą w Poznaniu i inne potencjalne firmy tj. budowy kopalni ^
surowców naturalnych w miejscowości Miłostowo uważając tą inwestycje za szkodliwą dla mieszkańców ( M
naszej społeczności.
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Zgodnie z posiadanymi informacjami firma
(i ewentualne inne potencjalne firmy)
planują budowę, kolejnej kopalni w naszej miejscowości. Wszyscy niżej podpisani jednomyślnie uważają, iż
biorąc pod uwagę istnienie już kilku podobnych odkrywek w naszej miejscowości, które negatywnie wpływają
na stan środowiska po przez nieodwracalną ingerencję w strukturę geologiczną. Pragniemy zaznaczyć, iż
większość mieszkańców naszej miejscowości utrzymuje się z działalności rolniczej, a głównie z płodów ziemi
rolnej, w związku z tym kopalnie odkrywkowe powstające w naszej okolicy (biorąc pod uwagę procesy
technologiczne stosowane podczas wydobycia) znacząco ograniczą możliwości wykorzystania istniejących
areałów do celów rolniczych zarówno podczas działalności kopalni jak i po zakończeniu przez nią wydobycia
znajdujących się pod powierzchnią surowców mineralnych. Kolejną niepokojącą sprawą jest obniżenie
poziomu wód gruntowych, który znacząco wpłynie na zmniejszenie plonów. W czasach licznych niedoborów
wody jest czymś bardzo nie pożądanym powodując duże ryzyko utarty podstawowego źródła dochodu dla
mieszkańców posiadających swoje pola w pobliżu planowanej inwestycji. Obniżenie żyzności gleby spowoduje
nie opłacalność produkcji, a co za tym idzie zmniejszenie wartości posiadanej ziemi i dalsze zubożenie
posiadaczy działek rolnych w pobliżu planowanej inwestycji.
Z powyższą inwestycją związany będzie wzmożony ruch ciężkich pojazdów, transportujących kopaliny
co oprócz uciążliwego hałasu oraz zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa na drogach dojazdowych do
inwestycji spowoduje dewastację już i tak mocno wyeksploatowanych dróg gminnych co jest nie do przyjęcia z
punktu widzenia mieszkańców naszej gminy. Reasumując uważamy, że wpływy z podatków które niewątpliwie
będzie płacić inwestor nie zrekompensują strat, w środowisku oraz infrastrukturze a tym samym jako osoby
bezpośrednio zagrożeni negatywnymi skutkami planowanej inwestycji nie zgadzamy się na powstanie kolejnej
kopalni w naszym sąsiedztwie biorąc pod uwagę powyższe złożenie niniejszej petycji jest konieczne i w pełni
uzasadnione.
Żądamy zablokowania dalszego powstawania kopalń, gdyż są już dla nas ogromnym zagrożeniem.

Podpisy skamłających petycję:
Do wiadomości:
a. Wójt Gminy Kwilcz
b. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
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