Przebieg postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu
i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach
projektowanego Obszaru Górniczego „Orzesze”

1. Wnioskiem z dnia 22 grudnia 2015r. Pan Jerzy Markowski Prezes Zarządu Silesian Coal
Sp. z o.o. wystąpił do RDOŚ w Katowicach o wydanie decyzji środowiskowej.
2.

Obwieszczeniem z 19 stycznia 2016r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania.

3. Obwieszczeniem z 1 kwietnia 2016r.zawiadomiono społeczeństwo o przeprowadzaniu
oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz zapewniono udział
społeczeństwa w dniach 8–29 kwietnia 2016r.
4. Wniesione na etapie postępowania z udziałem społeczeństwa uwagi i wnioski (476
pism), zostały przekazane Inwestorowi do złożenia wyjaśnień.
5. Obwieszczeniem z 12 sierpnia 2016r. zawiadomiono strony o zakończeniu
postępowania dowodowego oraz o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem
dowodowym.
6.

W marcu 2017r. został złożony jednolity raport, uwzględniający uwagi społeczeństwa.

7. 8 maja 2017r. ponownie poinformowano strony o możliwości zapoznania się ze
złożonymi dokumentami, w tym z jednolitym raportem – ponownie 10 Kpa.
8.

24 maja 2017r. Inwestor zwrócił się o zawieszenie postępowania.

9.

23 czerwca 2017r. przekazano Inwestorowi 512 pism z uwagami stron.

10. Postanowieniem z 27czerwca 2017r. postępowanie zostało zawieszone.
11. Na postanowienie służyło zażalenie, które zostało wniesione – GDOŚ utrzymał
postanowienie w mocy.
12. 21 czerwca 2018r. wnioskodawca wystąpił ponownie o podjęcie zawieszonego
postępowania.
13. Postępowanie podjęte postanowieniem z 3 lipca 2018r.
14. 23 lipca 2018 r. RDOŚ w Katowicach wystąpił do Inwestora z o przedłożenie wyjaśnień
na uwagi stron przekazane po 10 Kpa oraz stanowisk gmin potwierdzających aktualność
złożonych przy wniosku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku uchwalenia przez właściwe rady miejskie nowych mpzp, przedłożenie
odpowiednich wypisów i wyrysów.

15. 28 marca 2019r. ponownie poinformowano strony o możliwości zapoznania się ze
złożonymi dokumentami, w tym z jednolitym raportem – ponownie 10 Kpa.
16. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ) została
wydana 31 maja 2019 r.
17. W związku z odwołaniami od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach znak: WOOŚ.4235.14.2015.IŁ z 31 maja 2019 r. dla przedsięwzięcia
polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory –
Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”, wniesionymi przez
Burmistrza Miasta Orzesze, strony postępowania oraz organizacje biorące udział
w postępowaniu na prawach strony sprawę przekazano 5 lipca 2019r. do Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska.
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