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Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1195, ze zm.), po rozpatrzeniu petycji z dnia 30 września 2016 r., w przedmiocie wycofania
z aktów planistycznych budowy kopalni węgla brunatnego oraz wykonania programu naprawczego,
przedstawiam stanowisko w zakresie kompetencji Ministra Środowiska.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 20 września 2016 r. została skierowana petycja do Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Petycja dotyczy wycofania z aktów planistycznych budowy kopalni węgla brunatnego oraz
wykonania programu naprawczego. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 11
października 2016 r. znak DSO.SWA.5712.87.2016.AC (data wpływu 13.10.2016 r.) przesłała
petycję według właściwości Ministrowi Środowiska.
Na wstępie należy podkreślić, że na podstawie art. 95 ust 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131) udokumentowane złoża kopalin oraz
udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz
obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, a także udokumentowane kompleksy
podziemnego składowania dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

Natomiast zgodnie z ust. 2. niniejszego art. w terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia
dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej
obszar
udokumentowanego złoża kopaliny oraz obszar udokumentowanego kompleksu podziemnego
składowania dwutlenku węgla obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
W tym miejscu należy wyjaśnić, że obowiązek wprowadzenia udokumentowanego złoża
kopaliny do dokumentu planistycznego nie jest tożsamy ze zgodą na podjęcie działalności polegającej
na wydobywaniu kopalin ze złóż.
Zgodnie z informacjami zawartymi w treści petycji wynika, że PAK KWB Konin S.A złożyła
wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353).
Inwestycja polegająca na wydobywaniu węgla brunatnego została zaliczona do inwestycji
mogących znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 71), co skutkuje obowiązkiem przeprowadzenie oceny oddziaływania na
środowisko.
Przez ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozumie się postępowanie w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, które obejmujące w szczególności:
a)
weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
b)
uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
c)
zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;
Należy podkreślić, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu jest niezbędnym elementem do złożenia przez PAK KWB
Konin S.A ewentualnego wniosku o udzielenie koncesji. Dopiero na tym etapie Minister Środowiska
będzie podmiotem właściwym w sprawie. Dodatkowo należy zaznaczyć, że wydanie przez Ministra
Środowiska koncesji wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami
kopalin oraz z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce
wykonywania zamierzonej działalności. Bez zgody tych organów Minister Środowiska nie może
udzielić koncesji
Zgodnie z aktualnym stanem sprawy postępowanie w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, które jest prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Poznaniu nie zostało zakończone. PAK KWB Konin S.A. nie złożyła wniosku do
Ministra Środowiska o udzielenie koncesji dla inwestycji polegającej na wydobywaniu węgla
brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie.
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Do wiadomości:
1. Minister Infrastruktury i Budownictwa
2. Minister Energii
3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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