
JEŚLI CHCEMY ŻYĆ - WEŹMY SPRAWY W SWOJE RĘCE.
 Zagrożony jest każdy z nas, zagrożona jest Polska.

Antypolskie zmiany w Prawie Geologicznym i Górniczym (PGG)

NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA NAS :
 Zagrożone są wody pitne podziemne, bowiem jako złoża strategiczne będą mogły być 

oddawane przez Głównego Geologa Kraju koncernom do eksploatacji. 
Woda będzie dobrem wydzielanym.
Wiemy, że firmy izraelskie powoli już te wody w Polsce przejmują. 
Teraz dostaną wszystkie.

 Wszyscy rolnicy i mieszkańcy posiadający swoje ziemie nad złożami i miejscami 
zatłaczania różnych substancji pod ziemię, będą wywłaszczani za bezcen ze swojej ziemi. 
Obszar taki według map obejmie 2/3 terytorium Polski.

 Samorządy, które nie ujawnią złóż w studiach i planach miejscowych 
będą karane od 30 tys. zł do 120 tys. złotych – będziemy jeszcze płacić kary za to, 
że nie chcemy oddać koncernom naszych dóbr.

 Za wpisanie do planów złóż zapłaci koncern, który chce je eksploatować, 
do tej pory koszty te ponosiła gmina. 
Jest to zapis umożliwiający korumpowanie samorządowców 
oraz wywieranie na nie presji przez koncerny, 
np. podanie gminy do sądu za nieuzyskane korzyści z zaangażowanych pieniędzy – skandal!

Minister – Główny Geolog Kraju (GGK)  będzie decydował kto dostanie prawo wydobywania kopaliny z polskich złóż! 
To globalne korporacje mają nieograniczony dostęp do pieniądza i to one będą głównie eksploatować nasze złoża,
nam pozostawiając wydmuszki.
GGK zdecyduje czy złoże jest strategiczne i będzie na powierzchni objęte ochroną na czas nieokreślony z zakazem
zabudowy. 

Samorządy nie uczestniczą w procesie wydawania koncesji, wartość gruntów i budynków nad złożem obję -
tym ochroną spadnie do zera.  Jeśli nałożymy na siebie mapy złóż, o których ochronie mówimy, jako strefy objęte
ochroną przed zabudową, dołączymy już istniejące obszary NATURA 2000, to zostanie nam może 20% powierzchni zie -
mi, na której mógłby dziać się jakikolwiek rozwój.

Wdrażana  będzie  szkodliwa  dla  nas  technologia  wychwytywania  spalin  z  kominów  elektrociepłowni,
cementowni,  spalarni  śmieci  itp.  dla  zatłaczania  ich  pod  ziemię  –  pod  domy,  sieci  kanalizacyjne,  gazowe,
wodociągowe. 
Spaliny w skład których wchodzi CO2, będą dążyły do rozprężania się, powierzchnia ziemi nad takim obszarem może
się unieść, będą pękać domy, awarii ulegną sieci podziemne.  Spaliny z CO2 będą się wydobywać przez szczeliny i
studnie na powierzchnię ziemi, CO2 płoży się po powierzchni i może udusić dzieci, zwierzęta i ludzi. Zabije nas i
wszelkie życie.
Miejsca w Polsce przewidziane do tego to obszary o największym potencjale ciepła wód geotermalnych i gorących
skał. Ta technologia wykluczy na zawsze jej wykorzystanie.
Spaliny będą zatłaczane w pokłady solankowe, których nigdy już nie wykorzystamy w lecznictwie.
Będzie wdrażana technologia wydobywania gazu łupkowego też za pomocą  wtłaczania i rozkruszania skał przez CO 2.

Czeka nas księżycowy krajobraz.
Uniemożliwi to korzystanie z taniej i czystej energii geotermalnej.   Geotermię w dużych miastach mają przejąć
globalne koncerny m.in. z Danii i Kanady, dla których wykonano już ekspertyzy.
Upolitycznienie naszych złóż naturalnych i  ich przewłaszczenie na rzecz decyzji  jednej  osoby w kraju – Głównego
Geologa Kraju (GGK) jest  przestępstwem gospodarczym na ogromną skalę.  Prawo Geologiczne i  Górnicze już  jest
sprzeczne z Art.1 Konstytucji a wprowadzane obecnie zmiany łamią wiele innych jej zapisów, np. ochronę własności,
zdrowia i życia ludzkiego, ustawę o samorządach, ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym (gminy mają obowiązek
zabezpieczać mieszkańcom wodę pitną, będą ją więc musiały kupować od koncernów).
Nowy  Minister  od  Geologii  przejmie  całe  archiwum  dotychczasowego  Państwowego  Instytutu  Geologicznego  –
istniejącego od 100 lat - dla nowo powstałego tworu Państwowa Służba Geologiczna, której nowy skład wyłoni Główny
Geolog Kraju. 

Jesteśmy przez te zmiany przeznaczeni do wymarcia, a nasz kraj do skażenia i zatrucia!
To jest bezczelna grabież naszych bogactw naturalnych, naszej ziemi, wód pitnych,

wód leczniczych, degradacja lasów, zatrucie wód powierzchniowych, 
nieodwracalne zniszczenie gleb,  zawłaszczenie gruntów dotychczasowych właścicieli.

Po raz kolejny jest to napaść na nasz majątek,
naszą suwerenność na nasze prawa i wolności.

Zagrożony jest każdy z nas, zagrożona jest Polska.
Musimy się zmobilizować i nie dopuścić do tego. Odzyskajmy nasze państwo jako wspólnotę.  

Korporacje rządzące Polską nie są rządem Polaków.


