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Pan

Premier Rządu RP

Donald Tusk

Szanowny Panie Premierze,

Pragniemy Pana poinformować, iż forsowane w warunkach dyktatu Ministerstwa

Gospodarki i lobby górniczego niekorzystne rozwiązania dla samorządów gmin górniczych

i społeczności lokalnych, w toku prac nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze, mogą doprowadzić

do poważnych protestów społecznych.

Niekorzystne rozwiązania dotyczą me tylko kwestii finansowych, ale również sposobu

i norm prawnych rozwiązywania zagadnień odszkodowawczych z poszkodowanymi eksploatacją

górniczą mieszkańcami. Poprzednia nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego z 200 l roku

w zakresie opłat eksploatacyjnych okazała się czystym pustosłowiem.

Samorządy gmin górniczych utraciły począwszy od 2002 r. ponad 60 mln złotych rocznie.

Forsowane obecnie rozwiązania mogą doprowadzić do utraty kolejnych 100 mln zł rocznie

z tytułu zmniejszenia podatku od nieruchomości, z czego ok. 60 mln zł przypada na górnictwo

węgla kamiennego. Dla zobrazowania sytuacji: podatek ten stanowi ok. 60 groszy na tonę, węgla

tj. ok. 0,14% aktualnej średniej ceny sprzedaży tony węgla w 2008roku.

Ignorowanie przez przedsiębiorstwa górnicze obowiązującego od 1.0 l. 2003 r. stanu

prawnego w zakresie ustawy o podatkach i opiatach lokalnych prowadzi do niepotrzebnych

i kosztownych sporów sądowych zakończonych kolejno niekorzystnymi rozstrzygnięciami NSA dla

przedsiębiorstw górniczych.

Pragniemy nadmienić iż od 2003 roku istnieje jednolity stan orzecznictwa w tej materii tzw.

budowli podziemnych jak również istnieje jednolite stanowisko doktryny naukowej zajmującej się

sprawami podatków lokalnych i dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe

stanowisko utrzymuje również Ministerstwo Finansów Rządu RP. W obecnym stanie prawnym



likwidacja źródeł dochodów j.s.t. bez pogwałcenia nonn konstytucyjnych (w tym w szczególności

art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP) może się odbyć jedynie poprzez zmianę (zmniejszenie) zadań

własnych gmin lub poprzez słuszne zrekompensowanie dochodów j.s.t.

Platfonna Obywatelska do tej pory cieszyła się na Śląsku dużym zaufaniem. Forsowanie

niekorzystnego projektu ustawy niechybnie doprowadzi do protestów społecznych.

Prosimy Pana Premiera o spowodowanie zaprzestania forsowania tej ustawy w tym

kształcie i prosimy o ponowne zaproszenie samorządów i organizacji społecznych do dialogu

i wypracowania w drodze kompromisu ostatecznego kształtu ustawy.
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