
Leśna, 02.08.2021 r.

PROTOKÓŁ 
ZE SPOTKANIA

Temat: 

Spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Leśnej z przedstawicielami firmy 

Kruszywa Polskie SA.

Data:

30.07.2021 r.

Miejsce:

Urząd Miejski w Leśnej, sala narad, II piętro. Początek – godz.11.10

Uczestnicy:

Szymon Surmacz – Burmistrz Leśnej

Marcin Mirecki – Zastępca Burmistrza Leśnej

Monika Węgrowska  – p.o. kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych UM w 

Leśnej

Ryszard Pietras – radca prawny UM w Leśnej

Marcin Wróblewski  - Prezes Zarządu   firmy KRUSZYWA POLSKIE SA i KP BAZALT

Paweł Tomczewski – Dyrektor Kopalni  Kruszywa Polskie, członek Zarządu KP BAZALT

Mariusz Izdebski – PBW Inżynieria

Anna Kluczek-Kollár - radca prawny firmy KRUSZYWA POLSKIE SA.

Przebieg spotkania:

Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz nawiązał na wstępie do niedawnego spotkania obu stron

(8  lipca  br.)  u  Starosty  Lubańskiego.  Spytał  jakie  jest  obecne  stanowisko  KRUSZYW

POLSKICH. Zaznaczył, że Urząd stoi niezmiennie na stanowisku stworzenia alternatywnego

systemu transportu urobku z kopalni w Grabiszycach, który ustalono jeszcze w 2019 roku.

Gmina nie może się  zgodzić,  żeby transport  nadal  odbywał się przy Szkole Podstawowej

w Smolniku i w pobliżu wodociągów. Główne powody jakie wymienił burmistrz to:
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1. Uciążliwość ciężkiego transportu w bardzo wrażliwym miejscu miasta – sąsiedztwo

szkoły  i  przedszkola,  nieustannie  niszczony  chodnik,  brud  płynący  na  drogę

powiatową  zwiększający  niebezpieczeństwo  wypadków,  usterki  ciężarówek,  jak

niedawny wyciek  kilkudziesięciu  litrów płynu hydraulicznego na drogę powiatową

i gminną.

2. Pogarszający  się  stan  gminnych  wodociągów,  które  bezpośrednio  sąsiadują

z wyjazdem z kopalni.

3. Rozpoczęta  rewitalizacja  Parku  Wolerów,  który  ma  być  miejscem  rekreacji

i odpoczynku mieszkańców Leśnej. 

4. Pozew  o  odszkodowanie  na  rzecz  jednego  z  mieszkańców  domu  sąsiadującego

z wyjazdem z drogi do kopalni

Oczekuje odpowiedzi, co kopalnia zamierza zrobić, żeby transport przestał być uciążliwy dla

mieszkańców gminy Leśna.

Marcin Wróblewski - prezes Zarządu firm KRUSZYWA POLSKIE i KP Bazalt wyjaśnił

w kwestii uciążliwości, że kopalnia prowadzi normalną działalność gospodarczą. Kierowcy są

informowani  o  obowiązku  plandekowania  ciężarówek.  Informacje  co  do  możliwości

wykonania remontów na istniejącej drodze oraz wcześniej  omawianej  drogi alternatywnej,

z uwzględnieniem  mostu   firma  wysyłała  do  gminy  w  formie  kilku  pism.  Firma  pisała

również o konieczności wytyczenia drogi ze nieeksploatowanego teraz złoża w Miłoszowie –

na co nie otrzymała odpowiedzi od gminy.

Burmistrz Leśnej stwierdził,  że  przegrana sprawa gminy z mieszkańcami wspomnianego

domu  6 lat temu oraz pozew z roku 2020 wymusiły bardziej radykalne działania. Wątpi czy

uda się stworzyć symbiozę gminy z kopalnią, jeżeli kopalnia nie zacznie faktycznie działać,

a nie tylko tworzyć papierowe koncepcje bez pokrycia w faktach. Uznał, że jeśli nie będzie

innego sposobu transportu urobku na bocznicę kolejową oraz ciężarówki będą dalej jeździły

na bocznicę w Leśnej, a uruchomione zostaną złoża w Miłoszowie i na Liściastej Górze – to

przez kolejne 20-30 lat gmina będzie rozjeżdżana na co nie może wyrazić zgody.

Anna  Kluczek-Kollár  oraz Marcin  Wróblewski zaprzeczyli,  twierdząc,  że  eksploatacja

złoża w Grabiszycach potrwa najwyżej 3-4 lata. Zauważyli, że według ich wiedzy w chwili

obecnej  toczy  się  jedno  postępowanie  w  sprawie  odszkodowania  przeciwko  gminie,  do
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którego firma przystąpiła w roli interwenienta ubocznego po stronie gminy. W opinii firmy

pozew jest bezzasadny, a tym bardziej sprawa nie jest z góry przegrana. Prezes odniósł się

następnie  do  kosztów  inwestycji  drogi  alternatywnej  i  mostu  przez  Kwisę  naprzeciwko

bocznicy kolejowej, szacując je na ponad 5 mln zł i odnosząc do całego czasu eksploatacji

kopalni (łącznie kilkanaście lat),  m.in.  z tego względu inwestycję w infrastrukturę gminną

w związku  z  realizacją  wydobycia  ze  złóż  należących  do  KP  BAZALT  i  KRUSZYWA

POLSKIE  należy  rozpatrywać  szerzej,  mając  na  względzie  także  inne  złoża,  nie  tylko

Grabiszyce. 

Szymon Surmacz  zauważył, że koszty te trzeba odnosić do całego okresu eksploatacji – od

początku  powstania  kopalni  i  dodał,  że  koszty  te  od  ponad dekady ponoszą  mieszkańcy.

Zdaniem  burmistrza  jest  to  klasyczny  przykład  uspołeczniania  (eksternalizacji)  kosztów

i prywatyzacji zysków. Marcin Wróblewski zaoponował przeciwko narracji, jakoby kopalnia

tylko niszczyła  i  dewastowała.  Jego zdaniem trzeba spojrzeć szerzej  – widzieć  ile  miejsc

pracy  powstało,  ile  wpłynęło  do  gminy  podatków,  jakie  wsparcie  otrzymała  lokalna

społeczność. Stwierdził także, że w gminie są zwolennicy kopalni, także wśród władz gminy.

Po  kilkuminutowym  przerzucaniu  się  argumentami  Ryszard  Pietras zaproponował,  aby

przejść  do  konkretnych  ustaleń.  Jakie  są  propozycje  zmniejszenia  uciążliwości  transportu

urobku z Grabiszyc. Zacytował przepis ustawy o drogach publicznych ustalający, że budowa

lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora.

Zapytał:  W 2007 r.  uruchomiliście  państwo inwestycję  w postaci  wznowienia  wydobycia

w Grabiszycach. Kiedy zamierzacie wykonać swój obowiązek – wykonać drogę? 

Anna Kluczek-Kollár wspomniała,  że  przy  uruchomianiu  kopalni  w Grabiszycach  firma

posiadała ustalenia z gminą w postaci pism i porozumień, a na pytanie przedstawicieli gminy,

czy  te  pisma  firma  posiada,  odpowiedziała  twierdząco.  Uściśliła  także,  że  budowa/

przebudowa  dróg  publicznych  należy  do  inwestora  zgodnie  ze  wspomnianym  przepisem

ustawy, niemniej zawsze dzieje się to na zasadzie podpisanego dwustronnego porozumienia

z inwestorem.  Zaznaczyła  także,  że  celem  spotkania  stron  nie  jest  przerzucanie  się

argumentami, bo te prowadzą wyłącznie do powstania sporu i zakończenia sprawy na drodze

sądowej,  ale  intencją  stron  jest  dojście  do  porozumienia.  Zaproponowała  poszukiwanie

wspólnych rozwiązań .
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Poprosiła Mariusza Izdebskiego o wyjaśnienie kwestii związanych z trasą alternatywną. Ten

zaznaczył,  że wykonanie trasy alternatywnej  i  nowej przeprawy na bocznicę nie rozwiąże

całego  problemu,  gdyż  zmniejszy  transport  przez  centrum  miasta  o  najwyżej  40%.

Dopowiedział, że problemem jest w tym miejscu wał przeciwpowodziowy, czego wcześniej

i uzgodnienia  z  Wodami  Polskimi  będą  długotrwałe  i  kosztowne.  Zaznaczył  także,  że

uzgodnienia z Wodami Polskimi mogą doprowadzić do podrożenia inwestycji  kilkakrotnie

w związku  z  koniecznością  odbudowania  wału  przeciwpowodziowego  na  odcinku  nawet

kilkudziesięciu metrów.

Anna Kluczek-Kollár zaprzeczała twierdzeniom przedstawicieli gminy, że kopalnia nie chce

wykonać  mniej  uciążliwej  dla  mieszkańców  trasy.  Przedstawiciele  kopalni  wysuwali

argumenty, że inwestycja w tę trasę jest praktycznie niemożliwa z uwagi na uwarunkowania

przedstawione  przez  Wody  Polskie  i  w  tych  okolicznościach  nieopłacalna  dla  niej  przy

założeniu, że tak szeroka inwestycja, której żąda gmina miałaby dotyczyć wyłącznie kopalni

Grabiszyce. 

Ryszard Pietras  stwierdził, że nie ma przeszkód formalnych wykonania drogi alternatywnej,

jest to co najwyżej wysoce utrudnione ze względów ekonomicznych. To jaka jest koncepcja

kopalni? – dopytywał.

Marcin Wróblewski na ponownie zadane pytanie powtórzył to co mówione było wcześniej,

a także zaprezentowane w pismach do gminy skierowanych przez firmę w 2020 r. i 2021 r.

zaproponował  m.in.  wyasfaltowanie  drogi  przy  szkole  w  Smolniku.  Marcin  Wróblewski

zaznaczył, że szczegóły proponowanych rozwiązań znajdują się w pismach do gminy – od

tych  obowiązków,  także   naprawczych  i  remontowych  -  firma  się  nie  odżegnuje.  Anna

Kluczek-Kollár  dodała,  że kopalnia  oczekuje stanowiska gminy w sprawie tej  propozycji

oraz ewentualnych propozycji urzędu w sprawie złagodzenia uciążliwości, gdyż do tej pory w

tym  zakresie  odpowiedzi  nie  otrzymała.  Przede  wszystkim  jednak  przedstawiciele  KP

BAZAL i KRUSZYWA POLSKIE podkreślili, że porozumienie z gminą powinno dotyczyć

zarówno Grabiszyc jak i Miłoszowa. 
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Szymon  Surmacz powiedział,  że  gdyby  nie  złożył  do  starosty  lubańskiego  wniosku

o ograniczenie tonażu na drodze przy SP w Smolniku do 10 ton to „nadal byśmy się mijali”.

Waszym zadaniem – rzekł - jest podjąć działania, żeby zmniejszyć uciążliwości transportowe.

Marcin Wróblewski zaprzeczył jakoby dopiero działania gminy u starosty zapoczątkowały

chęć  zawarcia  porozumienia  przez  KP  BAZAL  i  KRUSZYWA  POLSKIE,  firmy  z  tą

inicjatywą  zwracały  się  bowiem  do  gminy  już  kilkukrotnie  prowadząc  długotrwałą

korespondencję, ostatnio od 2019 r., zaproponował o porozmawianiu na temat uruchomienia

eksploatacji złoża w Miłoszowie. Wspomniał, że gmina, nie udziela odpowiedzi na konkretne

propozycje  dzięki  którym  kopalnia  mogłaby  połączyć  oba  oddziały  kopalni  –  obecny

w Grabiszycach  oraz  planowany  w  Miłoszowie.  Powiedział,  że  po  wyeksploatowaniu

Grabiszyc logiczne jest przejście do złoża w Miłoszowie, gdzie kopalnia ma własne złoża,

miłoszowska  kopalnia  od  2015  roku  jest  ujęta  w  Miejscowym Planie  Zagospodarowania

Przestrzennego, a gmina „nie pozwala” na wytyczenie drogi i  co za tym idzie wykonanie

drogowego połączenia między oba oddziałami kopalni. Marcin Wróblewski wspomniał, że

w powyższym zakresie odpowiedzi gminy ograniczają się do jednego zdania – „nie widzimy

takiej możliwości”, bez podania konkretnych przyczyn odmowy. 

Anna Kluczek-Kollár chciała  rozmawiać  o  drodze  z  Miłoszowa –  do  transportu  urobku

z tego złoża.  Prezes  dodał, że chcą wywozić bazalt  z Miłoszowa do Grabiszyc, a stamtąd

ustaloną trasą. Zapytała jakie kopalnia ma gwarancje, że po wykonaniu wysoce kosztownej

trasy alternatywnej, której żąda burmistrz, firma uzyska od gminy zgodę na wskazanie drogi

transportu  ze  złoża  w  Miłoszowie  przy  założeniu,  że  te  dwie  sprawy,  tj.  Grabiszyce

i Miłoszów, zgodnie z oczekiwaniami gminy, miałyby być załatwione oddzielnie? 

Na to radca  Ryszard Pietras zapytał,  a jakie gmina ma gwarancje, że kopalnia wybuduje

drogę  alternatywną  kiedy  my zadeklarujemy  wskazanie  transportu  z  Miłoszowa do  drogi

wojewódzkiej.  Anna  Kluczek-Kollár odrzekła,  że  zawarte  zostanie  odpowiednie

porozumienie,  na  podstawie  którego  wszystkie  działania  inwestycyjne  w  infrastrukturę

gminną  miałaby  zostać  zrealizowane,  odniosła  się  w  tym  zakresie  do  przepisu  ustawy

o drogach publicznych cytowanego wcześniej przez przedstawiciela gminy. 

Odnosząc się do koncepcji wyasfaltowania odcinka końcowego drogi z Grabiszyc przy szkole

Ryszard  Pietras zapytał,  gdzie  jest  konkretna  propozycja  porozumienia,  konkretne
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wskazanie  odcinka  i  zasad  przebudowy  drogi  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  projektem

budowlanym. O wyasfaltowaniu tego odcinka mówi się od niemal  10 lat,  a nadal nie ma

konkretów. Gmina może rozmawiać kiedy otrzyma konkretną, mierzalną propozycję, a póki

co zaproponowała swoją, której wykonania kopalnia nie podjęła od 2019 roku. 

Anna  Kluczek  –  Kollar zauważyła,  że  konkretne  czynności  dotyczące  asfaltowania,  o

których wspomina przedstawiciel gminy będą podejmowane wraz z zawarciem porozumienia

z gminą, to zrozumiałe gdyż tego typu działania generują koszty inwestycyjne.

Marcin Mirecki zauważył, że wspomniana droga alternatywna zaproponowana przez gminę

była powiązana tylko z eksploatacji kopalni w Grabiszycach. Nie mówmy teraz – powiedział

- o Miłoszowie, tylko o rozwiązaniu „tymczasowości” dotychczasowej drogi obok szkoły.

Paweł  Tomczewski zaoponował  przeciwko  mówieniu  o  „tymczasowości”  obecnej  trasy.

Przypomniał,  że  kopalnia  zakupiła  działkę  i  zrobiła  ekspertyzę  i  chciała  zrezygnować

z przejazdu  koło  szkoły  i  zrobić  wyjazd  z  drugiej  strony  wodociągów,  ale  wtedy  gmina

zrobiła nową ekspertyzę i radni zadecydowali, że tamtędy droga nie może biec (koło ujęcia

wody).  I  została  zaakceptowana  przez  gminę  obecna  trasa.  A  dopiero  od  2019  roku

zaczęliśmy mówić o zrobieniu nowej trasy z wylotem bezpośrednio do drogi wojewódzkiej

358. Anna Kluczek – Kollar dodała, że w tym zakresie firma i gmina nie podpisały jeszcze

porozumienia.

Marcin Wróblewski zapytał,  czy propozycja kopalni wyasfaltowania końcowego odcinka

drogi  z  Grabiszyc  jest  do  zaakceptowania  wraz  z  pozostałymi  propozycjami,  które  firma

zawarła w swoich pismach, czy są inne oczekiwania gmin? 

Ryszard Pietras  podkreślił,  że każde rozwiązanie techniczne – zarówno remont drogi jak

i budowa nowej, powinny być zrealizowane na zasadach wskazanych przez gminę.

Anna  Kluczek  –  Kollar przypomniała,  że  inwestycja  prywatnego  podmiotu  w  drogi

publiczne na podstawie wspominanej wcześniej ustawy o drogach publicznych dokonywana

jest  w drodze umowy, a do takiej  umowy stosuje się przepisu kodeksu cywilnego,  zatem

umowa powinna opierać się na ekwiwalentności świadczeń stron. Zwróciła uwagę, że gmina

nie  może  oczekiwać,  iż  kopalnia  zainwestuje  w  infrastrukturę  drogową  kwotę,  która

przewyższy lub nawet zrównoważy zyski z kopalni.
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Ustalenia podjęte na spotkaniu:

Strony ustaliły następujące kroki:

1. Gmina  odpowie  kopalni,  czy  widzi  zasadność  propozycji  kopalni  w  kontekście

remontu  obecnie  istniejącej  drogi  zgodnie  z  propozycjami  KP  BAZALT

i KRUSZYWA POLSKIE w skierowanych do gminy pismach? 

 

2. Gmina odpowie kopalni czy widzi możliwość rozpoczęcia wydobycia w Miłoszowie?

Jeśli odpowiedź będzie pozytywna skomunikowanie złoża w Miłoszowie ze złożem

w Grabiszycach nastąpi poprzez podpisanie porozumienia między gminą a kopalnią.

Czy jest  wola do podpisania  takiego porozumienia?  Ryszard  Pietras  zaznaczył,  że

burmistrz  zapewne  nie  podejmie  sam takiej  decyzji,  potrzebne  będzie  stanowisko

Rady Miejskiej, a być może nawet referendum lokalne w tej sprawie. 

Szymon Surmacz zaproponował rozważenie transportu urobku trasą koło dawnego PSZOK

drogą wojewódzką przez Jurków i dalej w stronę Sulikowa z zupełnym pominięciem Leśnej.

Burmistrz argumentował, że jeśli budowa drogi i specjalnego mostu przez Kwisę jest za droga

lub trudna do wykonania,  to taniej  będzie wyremontować mosty na drodze wojewódzkiej

i powiatowych w kierunku Zaręby czy Sulikowa skąd cały czas transportowany jest bazalt

z innych  kopalni.  Prezes  M.  Wróblewski  odrzucił  taką  koncepcję  ze  względów

ekonomicznych. 

Ustalono,  że  jeśli  kwestie  związane  z  kopalnią  postawione  zostaną  na  posiedzeniu  Rady

Miejskiej  i  w komisjach Rady, kopalnia  dostanie informację w tej  sprawie ze stosownym

wyprzedzeniem i będzie mogła wysłać swoich przedstawicieli na obrady zarówno samej rady,

jak i komisji rady lub innych zespołów roboczych.

Na tym spotkanie zakończono o godz. 12.55

Sporządził:

Mirosław Słodziński
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