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                                                                               Szanowny Pan 

Marek Woźniak 

Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego 

 

 

INTERPELACJA 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

Na podstawie art. 23 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku.  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) składam interpelację w sprawie  z którą zwrócili się 

do mnie  przedstawiciele  firmy  POLBUD POLAK Sp z o.o.   Wyrobki 11, 88 – 300 

Mogilno  

Jako przedsiębiorcy budowlani nabyli działkę nr Ew 42/1 w miejscowości Smolniki Powidzkie, 

gm. Powidz, pow. Słupecki, woj. Wielkopolskie celem częściowego wydobycia kruszywa 

naturalnego i przywrócenia przedmiotowej działki do wyglądu przypominającego Park 

Krajobrazowy W tym celu wykonali badania geologiczne i na tej  podstawie wykonali 

dokumentację geologiczną złoża kruszywa naturalnego SMOLNIKI POWIDZIE I  w 2020r. 

Inwestycja polegająca na powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża SMOLNIKI 

POWIDZKIE I  kwalifikuje się jako  przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko ze względu na roczne wydobycie przekraczające 20 000 m3 

(maksymalnie do 100 000 ton) oraz powierzchnię przekraczającą 2,00 ha. Eksploatacja 

odbywać się będzie metodą odkrywkową, bez użycia środków strzałowych.  

Obecnie ta działka jest bardzo zdegradowana i nie przypomina w żaden sposób terenu parku 

krajobrazowego (jak najbardziej wskazane jest przeprowadzenie rewitalizacji),.W części 

południowo – zachodniej działki nr 42/1 znajduje się dzikie wyrobisko po poborze piasku    

co  powoduje, że na teren  działki są wyrzucane różne odpady domowe i pobudowane, które  



właściciel działki regularnie uprząta. Dlatego uważam, że na działce nr 42/1 należy 

przeprowadzić proponowaną inwestycję a następnie po jej zakończeniu przeprowadzić 

rekultywację terenu w kierunku wodno – leśnym, co spowoduje powstanie odpowiednich 

warunków do bytowania w tym rejonie różnego rodzaju dzikich zwierząt.                            

Ale Uchwała XXIX/753/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2017 

roku w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego w  §4  ust.1  pkt 4  i  w  §4  ust. 1 pkt 

5  zakazuje eksploatacji kruszyw oraz zmian powierzchni terenu, dlatego przedsiębiorcy 

wystąpili z załączonym wnioskiem. , prosząc mnie o wsparcie ich działań co wydaje się 

bardzo sensownym rozwiązaniem , porządkującym  teren i pozwalającym na przywrócenie 

walorów  krajobrazowych 

 

Z wyrazami szacunku 

 

/-/ Zofia Itman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.                                                                                                                                             

Pismo POLBUD POLAK sp. .z o.o 

 



POLBUD POLAK Sp z o.o.                                                                 Konin dn,28.02.2022r 

Wyrobki 11, 88 – 300 Mogilno 

     

Pełnomocnik: 

Dariusz Kulczak 

ul. Klonowa 14, 62 – 500 Konin 

601 – 763- 939 

 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

al. Niepodległości 34 

61 – 714 Poznań 

 

 

                                                              Wniosek 

 

Zwracam się z wnioskiem do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o czasowe (okres 5 lat) uchylenie  

w  §4  ust.1  pkt 4  i  w  §4  ust. 1 pkt 

5  uchwały  nr  XXIX/753/17  Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  27 marca 

2017r.  w  sprawie  Powidzkiego  Parku  Krajobrazowego  (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017r. , poz. 2940), 

dla inwestycji polegającej na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża SMOLNIKI POWIDZKIE 

I zlokalizowane na działce nr 42/1 w miejscowości Smolniki Powidzkie, gm. Powidz, pow. Słupecki, woj. 

Wielkopolskie. 

 

                                                         UZASADNIENIE 

 

Przedsiębiorca POLBRUK POLAK S z o.o., Wyrobki 11, 88 – 300 Mogilno kupił działkę będącą zdegradowanym 

nieużytkiem przylegającą do drogi asfaltowej w miejscowości Smolniki Powidzkie. Następnie przeprowadził 

prace geologiczne na podstawie Projektu Robót Geologicznych zatwierdzonym przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego decyzją znak DSR-I.7422.1.35.2020 z dnia 18.11.2020r (kopia decyzji w załączeniu). Po 

przeprowadzonych pracach poszukiwawczych udokumentował w postaci Dokumentacji geologicznej złoże 

kruszywa naturalnego SMOLIKI POWIDZKIE I. Dokumentacja zatwierdzona została przez Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego decyzją znak DSR-I.7427.3.2021 z dnia 22.02.2021r (kopia decyzji w 

załączeniu). 

 

 

 

Analizując położenie działki oraz stan jej obecnego zdegradowania i odnosząc się do uchwały nr XXIX/753/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie Powidzkiego Parku 

Krajobrazowego wyjaśniam, że: inwestycja polegająca na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze 

złoża SMOLNIKI POWIDZKIE I kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko ze względu na roczne wydobycie przekraczające 20 000 m3 oraz powierzchnię 

przekraczającą 2,00 ha.  

Powidzki Park Krajobrazowy został utworzony przede wszystkim w celu zachowania krajobrazu młodo 

glacjalnego o dużym zróżnicowaniu form, którego główny element stanowi zespół kilkunastu jezior 

polodowcowych, przeważnie o charakterze rynnowym (w tym największe jeziora regionu: Powidzkie i 



Niedzięgiel) ze zbiorowiskami podwodnych łąk ramienicowych, licznymi gatunkami ryb i dogodnymi warunkami 

do bytowania ptaków. 

Planowana inwestycja swoim zakresem nie narusza w żaden sposób w/w celów. Niewątpliwie obszar działki nr 

42/1 - jako część Powidzkiego Parku Krajobrazowego nie posiada obecnie walorów, dla których park został 

ustanowiony. Teren pod lokalizację planowanej inwestycji nie posiada walorów florystycznych i biocenotycznych. 

W obrębie terenu wyznaczonego pod planowaną kopalnię odkrywkową nie występują zbiorowiska roślinne 

o walorach przyrodniczych godnych zachowania, czy też siedliska podlegające ochronie. 

Na załączonych zdjęciach widać, że  działka jest  zdegradowana i nie przypomina w żaden sposób terenów parku 

krajobrazowego (jak najbardziej wskazane jest przeprowadzenie rewitalizacji tego terenu). Części działki nr 42/1 

zajmują dzikie wyrobiska po poborze piasku, co w obecnej chwili powoduje, że teren ten  zamienia się w nielegalne 

wysypisko odpadów - wyrzucane są tu odpady domowe, komunalne i budowlane, które obecny właściciel działki 

regularnie sprząta.   

Dlatego uważam, że na działce nr 42/1 należy przeprowadzić proponowaną inwestycję a następnie po jej 

zakończeniu przeprowadzić rekultywację terenu w kierunku wodno – leśnym, który nada mu nowe walory, przede 

wszystkim przyrodnicze, przyczyniając się do wzrostu bioróżnorodności okolicznych terenów, powstania nowych 

siedlisk przyrodniczych dogodnych dla bytowania chronionych gatunków roślin i zwierząt. 
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