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W odpowiedzi na Petycję w sprawie zablokowania budowy kopalni surowców 
naturalnych w miejscowości Miłostowo, wniesioną przez mieszkańców Milostowa. 
niniejszym uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W niniejszej sprawie po przekazaniu ww. Petycji przez Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi niezwłocznie zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, jako właściwego miejscowego organu administracji geologicznej z prośbą 
o udzielenie stosownych wyjaśnień.

W odpowiedzi Marszalek Województwa Wielkopolskiego wyjaśnił, iż 
w miejscowości Miłostowo. gm. Kwilcz zlokalizowane są trzy złoża kruszywa naturalnego: 
„Miłostowo”, „Miłostowo II” i „Miłostowo KD I” będące w kompetencji tego organu oraz 
jedno złoże „Miłostowo KD” będące w kompetencji Starosty Międzychodzkiego. Żadne 
z tych złóż nie jest eksploatowane przez firmę 
z./s. w Poznaniu.

Ponadto, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wskazał, iż w chwili obecnej nie 
toczy się żadne postępowanie w sprawie udzielenia kolejnej koncesji na wydobywanie 
kopalin w miejscowości Miłostowo zarówno firmie 
Sp. z o.o. z/s. w Poznaniu, jak również innym firmom.
Sp. z o.o. z/s. w Poznaniu posiada natomiast złoża w sąsiednich miejscowościach - w Starej 
Dąbrowie i w Mechnaczu.
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Jednocześnie według przedstawionych informacji, Wydział Geologii Departamentu
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nie posiada wiedzy
na temat aktywności przedsiębiorców lub innych organów administracji w ww. zakresie, jak 
również w zakresie ewentualnego postępowania w sprawie wydania przez Wójta Gminy 
Kwilcz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. wydobywania kopalin 
w miejscowości Miłostowo.

Podkreślenia wymaga, iż postępowanie w przedmiocie udzielenia koncesji 
na wydobywanie kopalin ze złóż jest postępowaniem rozbudowanym, w toku którego biorą 
udział różne organy. W postępowaniu tym zawsze bierze aktywny udział wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności, 
gdyż to ten organ uzgadnia udzielenie takiej koncesji. Uzgodnienie to ma charakter wiążący, 
a zatem bez zgody wymienionego wójta, w tym przypadku Wójta Gminy Kwilcz, organ 
koncesyjny nie może udzielić takiej koncesji.

Udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż poprzedzone jest również 
postępowaniem środowiskowym (w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach). W toku tego postępowania właściwy organ, w tym przypadku również 
Wójt Gminy Kwilcz, ma obowiązek ocenić wpływ zamierzonego przedsięwzięcia 
na środowisko.

Uzupełniając powyższe informacje zaznaczyć trzeba, iż Minister Środowiska nie jest 
organem właściwym w przedmiocie zablokowania budowy kopalni surowców naturalnych 
w miejscowości Miłostowo, czy też jakiejś innej interwencji w tym zakresie. Minister 
Środowiska jest bowiem organem wyższego stopnia (odwoławczym) w rozumieniu Kodeksu 
postępowania administracyjnego w stosunku do marszałków województw w sprawach 
w których marszałkowie udzielają koncesji. Dlatego też weryfikacja działań Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego, o ile organ ten przeprowadzi wskazane postępowanie 
koncesyjne dotyczące wydobywania kopalin ze złóż w miejscowości Miłostowo zakończone 
wydaniem decyzji, może zostać dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania 
odwoławczego bądź w toku stosownego postępowania nadzwyczajnego. Zgodnie bowiem 
z art. 7 Konstytucji RP. władze publiczne działają na podstawie prawa i w jego granicach. 
Wynikająca z tego przepisu zasada praworządności oznacza, iż organy administracji 
publicznej, w przeciwieństwie do innych podmiotów, mogą wyłącznie czynić to, co należy 
do ich kompetencji, która wyznaczona jest przepisami prawa.

Otrzymują:
1. adresat z prośbą o poinformowanie pozostałych sygnatariuszy Petycji,
2. a/a.


