
UCHWALA NR XXVITI/201/18
RADY GMINY OSTROWEK

zdnia 19 Iutego2018 r.

w sprawie przyj^cia stanowiska Rady Gminy Ostrowek wyrazajqcego protest przeciw projektowi
ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Rada Gminy Ostrowek przyjmuje stanowisko wyrazajace sprzeciw w sprawie projektu ustawy
o Polskiej Agencji Geologicznej, wbrzmieniu stanowiacym zaJacznik do niniejszej uchwafy.

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

/I
Przewodri jcfcacy. Rady

Andrz'ej WojeWoda
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Zalacznik do Uchwaly Nr XXVIII/201/18

Rady Gminy Ostrowek

zdnia 19 Iutego2018r.

Stanowisko Rady Gminy Ostrowek wyrazajace sprzeciw przeciw projektowi ustawy z dnia
14 listopada 2017 r. o Polskicj Agencji Geologicznej

Na stronie Rzadowego Centrum Legislacji, w dniu 14 listopada 2017 r. umieszczony zostaJ projekt
ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (druk UDl 18). Projekt ustawy przewiduje powolanie Polskiej
Agencji Geologicznej.

Podstawowym celem dzialania Polskiej Agencji Geologicznej ma bye wykonywanie zadari paristwa
z dziedziny geologii, w szczegolnosci w zakresie badania, rozpoznania i dokumentowania budowy
geologicznej kraju, opracowywania perspektyw zlozowych, pozyskiwania dostepu do zasobow
surowcow mineralnych, wod podziemnych i ciepta Ziemi, a takze zagospodarowanie i ochrona tych
struktur oraz zasobow, bez wzgl^du na miejsce wystepowania (art. 4 ust. I projektu).

Projekt ustawy przewiduje zmiany w przepisach obowiazujacych. W ocenie Rady Gminy Ostrowek
wskazana regulacja prawna jest niesprawiedliwa i sprzeczna z podstawowymi zasadami
sprawl edliwosci i normami konstytucyjnymi, a szczegolnie proponowana wustawie zdnia 9 czerwca
2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z2016r. poz. 1131, zpoz. zm.) zmiana art. 141.
Ustawodawca nowym przepisem w postaci art. 141 ust. Ic zamierza ograniczyc laczna roczna^
wysokosc dochodow gminy z tytuhi oplaty eksploatacyjnej do 500 z\a jednego mieszkanca.

W obecnym stanie prawnym wplywy z tytuhi oplaty eksploatacyjnej zasilaj^ w 60% budzet gminy,
a 40% stanowi^ dochod Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
W proponowanym projekcie ustawy planuje sie^, ze oplata eksploatacyjna b^dzie pobierana przez
Polska Agencje Geologicznq i rozdzielana wedhig zasady 60% gminy, 35% PAG i 5% NFOSiGW.
Zmniejszenie wpfywow z tytufu oplaty eksploatacyjnej dla Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej z 40% na 5% rodzi obawy, czy taki podziat srodkow nie ograniczy
pomocy w formic pozyczek i dotacji z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej dla gmin na realizacj^ zadaii inwestycyjnych zwiazanych z ochrona^ srodowiska.

W naszej ocenie ograniczenie dochodow gminy wynikajace z art. 141 w ust. Ic tj. "Jc. Lqczna
roczna wysokosc dochodow gminy z tytulu przekazania wpfywow o ktorych mowa w ust. 1 pktl,
nie moze bye wyzsza niz 500zl na jednego mieszkanca,,, uderza w finanse gminy poprzez
nieuzasadnione ograniczenie srodkow finansowych na realizacj? zadan wlasnych nalozonych na niq
przepisami prawa. Zmiana zaproponowana przez ustawodawce pogorszy sytuacje mieszkancow gminy
w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb.

Dokonywana na mocy projektowanej ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej reorganizacja
panstwowej administracji geologicznej powiazana zostala z pozbawieniem gmin gorniczych czesci
przyshigujacych im dotychczas dochodow z oplaty eksploatacyjnej. Powiazanie wysokosci oplat dla
gmin, z liczbq mieszkancow jest calkowicie zakazowe i pozostaje bez jakiegokolwiek zwiazku
z rzeczywistq potrzebq wydatkow gminy, ktore sq konieczne w zwiazku z prowadzona na jej terenie
dziatalnosciq gornicza. Waznym argumentem przeciw powiazaniu wysokosci oplaty ekslpoatacyjnej
z liczba mieszkancow jest zauwazamy spadek liczby ludnosci na terenie gminy Ostrowek. W wyniku
,,odkrywkowej" dzialalnosci kopalni wegla brunatnego gospodarstwa domowe, polozone
w miejscowosciach obj^tych lerenami pod dzialalnosc gornicza, przestanq. istniec.

Zgodnie z zasada samodzielnosci, gminy b^dace beneficjentami dochodow z tytuKi oplaty
eksploatacyjnej, nie sq zwiazane normatywnymi wytycznymi, co do przeznaczenia tych dochodow.
Gorniczy charakter gmin wprywa na zwiekszenie potrzeb finansowych w zakresie zaspokajania
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ciazacych na nich wtasnych zadan publicznych, co nie zawsze zwiazane jest z liczbij mieszkaricow.
Swoboda w realizacji tych zwiekszonych potrzeb jest zasadna, gdyz umozliwia uwzglednienie ich
indywidualnej sytuacji. Zagrozenia towarzyszace prowadzeniu dzialalnosci w zakresie wydobycia,
powstawanta osuwisk, osiadania powierzchni terenow na skutek odwodnienia, wstrzasy sejsmiczne to
tylko nieliczne czynniki, ktore rzutujq na sposob realizacji zadari wfasnych gmin, zwiazanych
z inwestycjami w infrastrukture wodociagowa, kanalizacyjn^ czy drogowa^ oraz biez^cym jej
utrzymaniem. Kazdorazowo realizacja tych inwestycji, bedzie wymagala uwzglednienia wielu
okolicznosci, przy zaangazowaniu znacznie wiekszej ilosci srodkow (Inansowych, ktore w gminach
,,nie majacych statusu gorniczego" nie s^ spotykane. Okolicznosci te powoduj^ koniecznosc
zwJ9kszenia naktadow na realizacje zadari wfasnych w zakresie ochrony zdrowia, czy potr/eby
kompensowania nizszych badz ograniczonych walor6w przy rod ni czy ch gmin gorniczych
zwiekszonymi wydatkami na infrastrukture sportowq, rekreacyjn^ i kulturalnij.

Gmina bedzie ponosila zwiekszone naklady na realizacje zadan wJasnych zwiazanych z ochronq
srodowiska, przyrody i gospodarki wodnej.

Zdaniem Rady Gminy Ostrowek nowelizacje art. 141 ust. I i 3 ww. ustawy nalezy uznac za
niekonstytucyjn^, bowiem ogranicza ona wprywy do bud^etu Gminy z tytuhi optaty eksploatacyjnej,
nie wprowadzajac korzystnych zmian w zakresie ciazacych zadari publicznych. Zmiana ta ingeruje
w samodzielnosc gminy, ktorq gwarantuje art. 165 ust. 2 Konstytucji RP.

Majsjc na uwadze powyzsz^ argumentacje i mozliwosc przewidzenia skutkow wprowadzonych
zmian, Rada Gminy Ostrowek stanowczo protestuje przeciw projektowi nowelizacji art. 141 ust. 1 i 3
ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze w projekcie ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej.
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