Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Łazach
Odnosząc się do treści Listu otwartego skierowanego do Radnych Powiatu
Zawierciańskiego w dniu 10 marca 2014 r. oraz Oświadczenia grupy mieszkańców Rokitna
Szlacheckiego z dnia 4 marca informujemy, że kwestia budowy kopalni rud cynku i ołowiu w
naszym regionie jest przedmiotem szczególnej troski władz samorządowych Miasta i Gminy
Łazy. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża udzielona została przez Ministerstwo
Środowiska, choć nasza wstępna opinia w tej sprawie była negatywna. Rozpoczęcie
wydobycia wymagać będzie uzyskania odrębnej koncesji, która tym razem będzie przez
władze samorządowe uzgadniana, a nie tylko opiniowana. Uzyskanie koncesji na eksploatację
złoża uwarunkowane jest wcześniejszym wydaniem przez władze Gminy pozytywnej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz uchwaleniem stosownych zmian w
dokumentach planistycznych. W obu przypadkach poprzedzają to złożone i długotrwałe
procedury, w ramach których sporządza się szereg opracowań obejmujących kwestie wpływu
inwestycji na środowisko. Są one uzgadniane przez szereg instytucji, w tym Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska. W ramach tych procedur odbywają się również obowiązkowe
konsultacje społeczne.
W naszej opinii, przedwczesne jest podejmowanie wiążących decyzji na obecnym
etapie sprawy, kiedy nie są znane żadne założenia projektowe kopalni. Nie wiadomo, gdzie
byłyby zlokalizowane obiekty powierzchniowe, ani gdzie byłaby prowadzona eksploatacja
podziemna, nie jest nawet zatwierdzona najnowsza wersja dokumentacji geologicznej złoża.
Jeżeli przyszły inwestor wystąpi ze stosownym wnioskiem, wtedy dopiero będzie się można
do niego ustosunkować. Podkreślić należy, że w obowiązującym „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta i gminy Łazy” widnieją
zapisy, postulujące rezygnację z eksploatacji złóż cynku i ołowiu ze względu na kolizję z
walorami przyrodniczymi, ewentualne dopuszczające taką eksploatację pod warunkiem
ochrony powierzchni i wód podziemnych, z całkowitym wyłączeniem obszarów ochrony
przyrody.
Ostateczna decyzja wymagać będzie dogłębnego wyważenia względów społecznych,
ekonomicznych i środowiskowych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. W
związku z powyższym Gmina zleciła wykonanie wstępnej, niezależnej ekspertyzy mającej na
celu określenie potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z lokalizacji kopalni na
naszym terenie, a mieszkańcy mają możliwość wyrażania swojej opinii i zadawania pytań za
pomocą specjalnie przygotowanego formularza interneto wego. Ostateczne decyzje nie będą
podejmowane wbrew woli większości obywateli Gminy, tak więc w rachubę wchodzi
również przeprowadzenie referendum w przedmiotowej sprawie.

