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Dlugolgka, 16 wrzesnia 2015 r.

STANOWISKO W6;ta curlv orucotEKA
w sprawie zamiaru wydobywania kruszywa w irz eziei L4ce

Szanowni Pafstwo,

W dniu 28 lipca 2015 r. odbylo siq, w siedzibie Urzqdu Gminy, z inicjatywy
spdlki ,,Kruszywa Centrum,, spotkanie i'lczqce zamiaru uruchomienia na dz, nr
702/7, 102/4 obrqb Brzezia tqka kopalni wydobywania kruszywa. podczas

spotkania Zastqpca W6jta Gminy Dlugolqka poinformowala inwestordw iz
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ws i Brzezia L,qka oraz studium
uwarunkowail i kjerunk6w rozwoju Gminy Dlugolgka nie przewiduje rego rodzaju
inwestycji. Mimo to inwestor zlozyl wniosek do Marszalka Woiew6dztwa o
wydanie decyzji zatwierdzaj4cej dokumentacjQ geobgiczn4 zloza kruszrya
naturalnego ,,Brzezia l,4ka',, w konsekwencji czego Marszatek &cyz14 z dnia 0L
Iipca br. zatu/ierdzil dokumentacjQ geolo giczn|zlola.W tymmiejscu podkreslam, i2
Gmina Dlugolqka z uwagi na tq ze nie byla stronE postgpowania nie mogra miec
zadnego wplywu na decyzjQ Marszalka Wojew6dztwa DotnoSl4skiego.

W dniu 16 lipca 2015 r spdlka ,,Kruszywa Centrum,, wyst4pila do tutejszego
urzQ.lu o wydanie tzw. decyzji Srodowiskowej. Dec),zja ta ma na celu okreSlenie iaki
wplyw na 6rodowisko bqdzie miei phnowane przedsiQwziqcie. Uzyskanie tej
decyzji jest niezbqdne fu zloienia wniosku o wydanie koncesji na wydobywanie
kopalin. Maj4c na uwadze powylsze iestem zobowiAzana wniosek rozpatzyi
zgodnie z obowiqzui4cyrni przepisami prawa. obecnie fwa analiza Drawna
dotyczEca mo2liwo(ci wydania negatywnej decyzji (rodowiskowei.

W tym miejscu pragnq zapewni6, it jako W6jt cminy Dlugolqka, iestem
przeciwna uruchomieniu kopalni krusz,.lva na ralnego w BrzeziejlEce, dhtego
teL powyisze przeGiqwziqcie nie zostalo zaplanowane i nie bqozte ulete w
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miejscowym pJanie zagospodarowanla przestrzennego wsi Brzezia L4ka
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studium uwarunkowai i kierunk6w rozwoju Gminy Dlugolqka.

JednoczeSnie oiwiadczam, i2 w pelni popieram protesty mieszkalic6w wsi
Brzezia LEl<a w sprawie plan6w uruchomienia kopalni. Zapewniam, ze uiryig
wszelkich mo2liwo5ci prawnych, bgdqcych w kompetencii W6jta cminjl aby
uniemo2liwid zrealizowanie powlzszej inwestycj i.
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