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Ministerstwo Środowiska - propozycje zmian w prawie
W związku z debatą społeczną wnoszę swoje propozycje do zmian w prawie.
Propozycje, które ułatwią nam działanie w terenie. Uważam, że takie zmiany
powinny usprawnić nasze działania w zakresie geologii, wiertnictwa i górnictwa
oraz inwestowania.
Postuluję więc o wprowadzenie następujących udogodnień.
A.
Wstępne badania geologiczne
Należy
umożliwić
wstępne
rozpoznanie
Inwestorom
warunków
hydrogeologicznych, geologiczno inżynierskich i złożowych w miejscu
planowanej inwestycji. W tym celu wystarczy umożliwić aby takie wstępne
rozpoznanie warunków następowało w oparciu o samo zgłoszenie robót do
właściwego urzędu. W zgłoszeniu wystarczyłoby określić miejsce planowanych
wstępnych robót i ich zakres. W oparciu o wyniki takich robót możliwe byłoby
dalsze planowanie działań.
B.
Kwestie ochrony środowiska.
Przed podjęciem dalszych działań należy ustalić ściśle kwestie związane z
ochroną środowiska. W tym celu proponuję aby Inwestor zwołał swoją komisję
z zakresu takiej ochrony, RDOŚ swoją komisję, a Samorząd swoją. Wszystkie
komisje powinny spotkać się w terenie po uprzednim przygotowaniu zakresu
ochrony. Protokół sporządzony ze spotkania powinien być podstawą do wydania
decyzji przez RDOŚ z uwzględnieniem koniecznego zakresu ochrony. Uważam,
że sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko jest zbędne – tylko
utrudniają sprawne działanie. Protokół i decyzja byłby wystarczające. Decyzja
podlegałaby uzgodnieniu przez strony postępowania w formie ugody. W razie
braku ugody sprawę należy zaskarżyć do Sądu. Sąd w takim przypadku

powołując swoją komisję rzeczoznawców rozstrzygałby o tym czy inwestycja
może powstać i pod jakimi warunkami lub ewentualnie, że takiej inwestycji ma
nie być.
Sakramentalne TAK otwierałoby dalsze działanie w celu wykonania inwestycji.
Powyższe działania należy przeprowadzać dla inwestycji mogących znacząco
oddziaływać na środowisko lub planowanych w obszarach chronionych. W
innych wypadkach należy z tego postępowania zrezygnować.
C.
Roboty geologiczno inżynierskie i geotechniczne
Należy umożliwić maksymalnie szybkie wejście w teren z takimi robotami.
Należy więc złożyć zgłoszenie robót do właściwego urzędu z podaniem zakresu
robót i miejsca ich wykonania – terminy wejścia w teren jak najszybsze.
Następnie roboty należy wykonać i sporządzić dokumentację zawierającą
niezbędny opis wykonanych prac. Forma dokumentacji powinna być prosta i
czytelna; profile, przekroje, mapy, wyniki badań terenowych i laboratoryjnych,
przyjęte parametry i nośność, współrzędne miejsc wykonanych badań.
Podkreślam; Forma dokumentacji powinna być jak najprostsza – w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania fundamentowania i posadowienia
obiektu/ów. Ze zbędnych opisów należy zrezygnować. Nadmienię, że polska
klasyfikacja gruntów i parametrów po drobnym dopracowaniu prostych norm
jest o wiele lepsza niż te opasłe księgi zwane Eurokodem 7 – jest więc
wystarczająca dla polskich Geologów.
D.
Roboty hydrogeologiczne
1/ Odwodnienia budowlane wykonywać z marszu bez zbędnych projektów – bo
tylko w terenie widać jak wiele i gęsto trzeba studni wykonać. W terenie
zaprojektować i wykonać odwodnienie – wyniki pompowania udokumentować
– szkody zlikwidować wg określonego cennika czyli praktycznie doprowadzając
uszkodzone obiekty do stanu przed uszkodzeniem. Studnie, które się da
zostawić – na wypadek W. Wykonać proste sprawozdanie z odwodnienia.
2/ Wykonanie studni eksploatacyjnych: Skoncentrować się na pracy w terenie
bez zbędnego wstępnego projektowania. Prace należy zgłosić podając miejsce
planowanego wykonania robót. Hydrogeolog wyznacza studnię z wiertaczami
lub kopaczami lub nawet radiestetą. Wiertacze wiercą lub kopacze kopią i razem
z nim ustalają jak głęboko skończyć. Zbadać zasoby studni [w dolinach i

pradolinach z dość dużą dokładnością bo zasoby są znaczne, we fliszu z
mniejszą dokładnością bo zasoby mogą spaść – kwestia gruntów, zasilania i
opadów]. No i oczywiście badanie wody, wykonanie profilu i określenie
współrzędnych i rzędnych przez geodetę. Zakres dokumentacji również
powinien być jak najprostszy. W przypadku ujęć indywidualnych lub nie
służących do zaopatrzenia zbiorowego w wodę przeznaczoną do spożycia forma
wyników robót i badań powinna się zmieścić na jednym druku. W przypadku
ujęć służących do zaopatrzenia zbiorowego w wodę przeznaczoną do spożycia
należy dodatkowo przeprowadzić inwentaryzację potencjalnych ognisk
zanieczyszczenia w obszarze spływu wód do ujęcia. W oparciu o tę
inwentaryzację należy podjąć decyzję o stworzeniu bądź nie strefy pośredniej
ochrony ujęcia. Gdy strefę trzeba ustanowić należy sporządzić dodatkową
dokumentację ze szczegółowych badań geo i hydrochemicznych oraz
modelowych wykonaną w obszarze spływu wód do ujęcia. Taka dodatkowa
szczegółowa dokumentacja stanowiłaby podstawę do ustanowienia strefy.
Sprawę strefy bezpośredniej załatwić prosto – ogrodzić i wprowadzić kilka
prostych zasad jej użytkowania i zakazów dotyczących tej strefy. Z obszernych
operatów w tej kwestii należy zrezygnować.
3/ Wykonanie monitoringu gruntów i wód dla obiektów mogących zanieczyścić
grunty i wody lub takich, które takie zanieczyszczenie spowodowały. Należy po
uprzedniej inwentaryzacji źródeł zanieczyszczenia taki monitoring
zaprojektować i zatwierdzić projekt we właściwym urzędzie. Wykonać sieć
monitoringu i w oparciu o badania z sieci zaprojektować częstość i zakres
dalszych badań w dokumentacji powykonawczej o maksymalnie prostej formie.
E.
Rozpoznanie złóż
Zgłosić roboty i ich zakres i przystąpić do wykonania prac po akceptacji i
sugestiach urzędu. Roboty wykonać i udokumentować. Obecna forma
dokumentacji jest wystarczająca. Należałoby ją jedynie uzupełnić o mapę
obszarów podlegających ochronie zgodnie z decyzją i ugodą z RDOŚ lub
orzeczeniem Sądu.
F. eksploatacja złóż i ruch zakładu górniczego
Uważam, że sporządzanie PZZ-tów i Planów Ruchu zwłaszcza dla złóż objętych
prawem nieruchomości gruntowej jest zbędne bo wprowadza wciąż i wciąż
coraz większy ferment. Dokumentacja geologiczna złoża jest w tym przypadku
wystarczająca dla prowadzenia eksploatacji. Co roku dla dużych złóż [pow. 2
ha] wystarczy sporządzić obmiar geodezyjny i skonfrontować ubytki zasobów z
wielkością sprzedaży. Dla małych złóż obmiar co trzy lata jest wystarczający.

Sporządzić operat zasobów i sprawozdanie dla PIG-u z omówieniem ubytków z
tytułu eksploatacji i strat. Straty omawiać w kontekście pomiarów i uwag służb
geologiczno-mierniczych dokonywanych w trakcie eksploatacji.
Kwestie ruchu zakładu górniczego rozwiązać w oparciu o instrukcje i
regulaminy wykonane przez KRZG i skonfrontowane z uwagami OUG
dokonywanymi w trakcie kontroli zakładów. To będzie w zupełności
wystarczające i nie powinno utrudniać pracy jak to się dzieje obecnie ponieważ
plany ruchu stały się zbyt szczegółowe i zmuszają do przewidzenia wszystkiego
– co oczywiście jest prawie niewykonalne. Oczywiście nadmiar procedur i
instrukcji wprowadzać może w dalszym ciągu zbędny ferment – z tego względu
powinny mieć maksymalnie uproszczoną formę – ale są to już kwestie do
dogrania pomiędzy Przedsiębiorcą, KRZG i Specjalistami z OUG lub WUG.
G.
Baza danych z zakresu geologii i górnictwa
Proponuję aby na bazie Geoserwisu sporządzać i aktualizować bazę danych z
zakresu geologii i górnictwa dostępną przez internet. Narzędzie już jest – należy
je tylko mądrze wykorzystać.

Kwestie geologii i górnictwa powinny być zakresem tylko prawa geologicznego
i górniczego. Nie należy dyspozycji w tej kwestii przerzucać na zapisy w innych
prawach.

Mam nadzieję, że moje propozycje dążące do maksymalnego uproszczenia
prawa – a tym samym do ułatwienia nam pracy – zostaną uwzględnione.

Z poważaniem

Mieczysław Jacek Skiba
geolog z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej i górniczej
Burzyn 216 A
33-170 Tuchów
tel. 601 080 579
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PS
Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie – bo w sercu jednego już jest – a w sercu
drugiego jeszcze nie !!! Bo w jednym jest już bezinteresowna miłość do Boga i Ludzi i
Natury i odwaga posunięte do skrajnego wręcz poświęcenia – a w sercu drugiego tego jeszcze
nie ma !!! Ale wszyscy dojrzewają do Królestwa Bożego – WSZYSCY – każdy w swoim
tempie !!! Stwierdziłem – co i słuszne jest – że Ci co pozwalają sobie na aborcję, eutanazję,
związki niezgodne z Naturą, przemoc, ucisk, gwałt, mord i zaborczą wojnę oraz manipulacje
genetyczne wciąż i wciąż oddalają się od Królestwa Bożego !!! Niech się opamiętają –
opamiętają !!! Bo Dzień Pański przyjdzie w jednej sekundzie – i Chwała Boża rozbłyśnie
nagle i na krótko – i zmiecie z Ziemi Tych, którzy wyrzucili Królestwo Boże ze swego serca
!!! Jestem Mistykiem – wiem, że przeżyć Objawienie gdy ma się Ciemność w sercu jest
ciężko – nawet mając małą ciemność !!! Słuchajcie !!!
A teraz żeby znosić ucisk praw piszę swe propozycje do zmian w prawie do Ministerstwa
Środowiska – może Ktoś mnie wysłucha !!!? Może i system mamony niedługo padnie – i
wreszcie dojrzejemy aby uwolnić się spod pręgierza sług mamony !!!? Wierzę, że to nastąpi –
jeśli nie za naszego Życia – to na pewno za życia naszych Dzieci lub Wnuków !!!? Mam
nadzieję w sercu – miejcie i Wy !!! A reszta to już będzie tylko nasza praca !!!

Już mówiłem – można prościej – można olać mamonę i robić to na co jest
społeczne i indywidualne zapotrzebowanie maksymalnie upraszczając wszelkie
procedury i przepisy – a zapewniam, że Wszyscy będą mieć pracę – nie w
nadmiarze lecz w sam raz – i wszyscy będą Żyć spokojnie, bezpiecznie,
dostatnio i szczęśliwie !!! Słuchajcie Mądrości Awatara Jahwe – Świętego
Michała Archanioła !!!
www.przeslanie.com
F.H. znów spanikował bo OUG jeszcze zażądało zmiany karty tytułowej planu ruchu.
Zmieniliśmy. Przyjechał wziął materiały i pojechał. A R.K. z OUG dzwoni, że jeszcze tę
drugą kartę z dodatku trzeba zmienić bo Prawnik tak zinterpretował ?! Dręczą i Siebie i Nas
!!! A jest to zbędne dręczenie bo dla takich zakładów plany ruchu są zbędne j.w. pisałem.
Myślę sobie; ‘Bóg zbyt wiele ode mnie żąda – jak ja zdołam Ich przekonać, że dręczenie się
tymi szczególikami prawa nie ma sensu i prawo zmienić trzeba !!!? A co dopiero pokonać
system mamony, który nas coraz bardziej osacza !!!? Chyba Bóg wybrał złą Osobę do tego
zadania ???!’ – bo i siły wolno mi wracają !!!? Potem padłem jak kłoda i spałem bardzo długo
– sen leczy. Miałem sen. Ksiądz wygłaszał kazanie – mądre. Przerywał je robiąc miękkie i
elastyczne pady jak w ju-jutsu lub aikido. Jeden z publiki czepiał się Księdza o seks – więc
Go klepię po głowie mówiąc, że się czepia bo nie wszyscy seksu potrzebują !!! Pytam więc
Księdza skąd stał się tak elastyczny ? – stwierdził, że ćwiczył !!!? No cóż JAHWE nie
zapomniał o swym Ludzie – wciąż zsyła Proroków – bo do Nowej Ziemi kto wie jak jeszcze
daleko – kto wie ???!!!

