Przebieg postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu
węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
1. Wnioskiem z dnia 02.09.2016r. Pan Mirosław Hojka – Prezes Zarządu oraz Pan
Tomasz Skóra – Członek Zarządu BARPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej wystąpili do RDOŚ o wydanie decyzji jw.
2. Obwieszczeniem z 07.09.2016r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania.
Obwieszczenie przekazano do Urzędu Miasta Rybnika i Urzędu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.
Liczba stron w przedmiotowym postępowaniu wynosi powyżej 20. W związku z tym,
tutejszy organ nie ma obowiązku indywidualnego powiadamiania stron o toczącym
się postępowaniu. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r.,
poz. 2081 ze zm. ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje
strony postępowania administracyjnego przez obwieszczenia. Obwieszczenia w toku
postępowania umieszczane są na tablicy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach, na stronie internetowej oraz przekazywane są do Urzędu
Miasta Rybnika oraz Urząd Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny celem
wywieszenia na tablicy ogłoszeń lub poinformowania stron w inny zwyczajowo
przyjęty sposób.
3. Pismem z 26.09.2016r. wezwano spółkę BAPRO do przedłożenia uzupełnień
i wyjaśnień.
4. Pismem z 29.09.2016r. wystąpiono o opinię do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, który
przekazał sprawę do Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku (pismo
z 10.10.2016r.).
5. Obwieszczeniem z 29.09.2016r. poinformowano strony o toczącym się postępowaniu
i wystąpieniu o opinię do sanepidu. Obwieszczenie przekazano do Urzędu Miasta
Rybnika i Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
6. Pismem z 19.10.2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku zwrócił
całość dokumentacji uznając, że w świetle obowiązujących przepisów nie jest
możliwe wydanie stosownej opinii.
7. Pismem z 22 listopada 2016r. przekazano spółce BAPRO kopie pism złożonych
przez mieszkańców (ok. 500 szt.), firmy na terenie miasta Rybnika oraz Prezydenta
Miasta Rybnika celem ustosunkowania się do wszystkich uwag oraz o przedłożenie
stosownych wyjaśnień i uzupełnień.
8. W styczniu 2018r. został złożony ujednolicony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.

9. Pismem z 23.01.2018r. wezwano spółkę BAPRO do uzupełnienia informacji jakie
decyzje, o których mowa w art. 72 ustawy ooś będą wymagane dla planowanego
przedsięwzięcia.
10. Pismem z 24.01.2018r. wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji
przedsięwzięcia do Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
11. Pismem z 29.01.2018 Inwestor przedstawił wyjaśnienia do pisma z 23.01.2018r.
12. Pismem z 19.03.2018r. wezwano spółkę BAPRO do przedłożenia uzupełnień
i wyjaśnień do raportu ooś.
13. Pismem z 05.04.2018r. wezwano spółkę BAPRO o uzupełnienie raportu o kwestie
przedstawione przy piśmie z Wód Polskich z 26.03.2018r.
14. Pismem z 30.04.2018 Inwestor przedstawił wyjaśnienia do pisma z 05.04.2018r.
15. Pismem z 09.05.2018r. monitowano o ww. uzupełnienie.
16. Pismem z 08.06.2018r. spółka BAPRO wskazała jako przewidywany termin
uzupełnienia raportu 29 czerwca 2018r.
17. Przy piśmie z 21.06.2018r. Inwestor przedłożył uzupełnienie raportu do wezwania
z 19.03.2018r.
18. Pismem z 03.08.2018r. po przeanalizowaniu przedłożonych uzupełnień wezwano
spółkę BAPRO do kolejnych uzupełnień.
19. Przy piśmie z 26.10.2018r. Inwestor przedłożył uzupełnienie raportu do wezwania
z 03.08.2018r.
20. Pismem z 18.12.2018r. po przeanalizowaniu przedłożonych uzupełnień z kwietnia,
czerwca i listopada 2018r. wezwano spółkę BAPRO o kolejne wyjaśnienia.
21. Przy piśmie 16.01.2019r. Inwestor przedłożył uzupełnienie raportu do wezwania
z 18.12.2018r.
22. Pismem z 26.02.2019r. po przeanalizowaniu przedłożonych uzupełnień z kwietnia,
czerwca i listopada 2018r. oraz z lutego 2019r. wezwano spółkę BAPRO o kolejne
wyjaśnienia.
23. Przy piśmie z 08.04.2019r. Inwestor przedłożył uzupełnienie raportu do wezwania
z 26.02.2019r.
24. Obwieszczeniem z 24.04.2019r. poinformowano strony oraz społeczeństwo
o przeprowadzanej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i wyznaczono termin od 30 kwietnia do 30 maja 2019r. na zapoznanie się
z dokumentacją i zgłoszenia uwag i wniosków. Obwieszczenie przekazano do Urzędu
Miasta Rybnika i Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
W wyznaczonym terminie wpłynęło ponad 6760 pism w tym od mieszkańców
Rybnika, firm z terenu Rybnika, Prezydenta Miasta Rybnika, Rady Miasta Rybnika
oraz Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy.
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25. Pismem z 16.05.2019r. wystąpiono o opinię do Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Rybniku, który przekazał sprawę do Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Katowicach (pismo z 23.05.2016r.).
26. W terminie od 30 kwietnia do 30 maja 2019 r. zostało przeprowadzone postępowanie
z udziałem społeczeństwa. W wyznaczonym terminie wpłynęło ponad 6760 pism
w tym od mieszkańców Rybnika, firm z terenu Rybnika, Prezydenta Miasta Rybnika,
Rady Miasta Rybnika oraz Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy.
27. Pismem z 21.06.2019r. przekazano Inwestorowi kopie ww. pism, które wpłynęły
w wyznaczonym przez tut. organ, celem przedłożenia stosownych wyjaśnień,
wyznaczając 30-dniowy termin na odpowiedź (obwieszenie informujące strony
postępowania z 21.06.2019r. przekazano do Urzędu Miasta Rybnika oraz Urząd
Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny)
28. Pismem z 15.07.2019r. spółka BAPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie

Górniczej poinformowała tut. organ, że w związku z szerokim zakresem uwag
wniesionych w ramach prowadzonego z udziałem społeczeństwa
postępowania, zachodzi konieczność przedłużenia terminu przedstawienia
odpowiedzi i wyjaśnień. Jednocześnie wskazała termin ich złożenia
do 15 października 2019r. (obwieszenie informujące strony postępowania
z 22.07.2019r. przekazano do Urzędu Miasta Rybnika oraz Urząd Gminy i Miasta
Czerwionka – Leszczyny).
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