REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU
AL. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCŁAW
Wrocław, dnia 21 sierpnia 2019 r.
WOOŚ.4235.1.2015.MS.37
OBWIESZCZENIE
Na podstawie:
 art. 33, 36 i 79 ust. 1 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 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaję do
publicznej wiadomości,
 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz
z art. 91 kpa zawiadamiam strony
co następuje:
 W toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego „Turów”,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadza ocenę oddziaływania
ww. przedsięwzięcia na środowisko, w tym na podstawie art. 33 ustawy ooś,
przystępuje do procedury udziału społeczeństwa.
 Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 2 marca 2015 r. firmy PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dalej zwanej Inwestorem).
 Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy ooś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla
wydobywania węgla brunatnego ze złoża, prowadzonego na podstawie koncesji, na terenie
woj. dolnośląskiego, wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
 Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a 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), dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
 W dniu 10 lipca 2018 r. Inwestor przedłożył Raport o oddziaływaniu na środowisko Kontynuacja
eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów [zespół naukowy pod przewodnictwem A. Kuliś,
J. Tomaszkiewicz, M. Kilińska, czerwiec 2018 r.] (dalej zwany Raport), natomiast w dniu 30 lipca 2019 r.
Inwestor przedłożył uaktualniony Raport o oddziaływaniu na środowisko Kontynuacja eksploatacji złoża
węgla brunatnego Turów (wersja ujednolicona) [zespół naukowy pod przewodnictwem A. Kuliś,
J. Tomaszkiewicz, M. Kilińska, A. Januszewska, S. Kuliś, lipiec 2019 r.] (zwany dalej ujednolicony Raport).
 Od dnia 11 września 2019 r. do dnia 1 października 2019 r. (włącznie):
 każdy może zapoznawać się z wnioskiem oraz z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, al. J. Matejki 6, 50–333 Wrocław,
w godzinach od 8:00 do 14:00, ponadto dostęp do dokumentacji można uzyskać pod adresem
internetowym: ftp://185.32.147.186/turow;
 każdy może zgłaszać uwagi i wnioski do postępowania w formie pisemnej pod ww. adresem, ustnie
do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl, bez
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 Strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski do dnia zakończenia postępowania.
 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
we Wrocławiu.
 Dla przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone jest postępowanie w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko, w którym Republice Czeskiej i Republice Federalnej Niemiec zostały
przekazane dokumenty (w tym przetłumaczone części Raportu dotyczące oddziaływania
transgranicznego). Zarówno Strona czeska, jak i Strona niemiecka wniosły uwagi do postępowania.








Aktualnie stronom narażonym zostały przekazane odpowiedzi i wyjaśnienia na złożone uwagi oraz części
ujednoliconego Raportu.
Dane o wniosku o wydanie decyzji, o Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz
ujednoliconym Raporcie zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.ekoportal.gov.pl), kolejno pod numerami
558/2018 i 559/2018 i 444/2019.
Ponadto, w trybie art. 36 ustawy ooś, tutejszy organ przeprowadzi rozprawę administracyjną
otwartą dla społeczeństwa, w sprawie dotyczącej wniosku PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego „Turów”.
Rozprawa odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. o godzinie 1000 w sali kinowej Bogatyńskiego
Ośrodka Kultury przy ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1 w Bogatyni.
Organ wzywa strony, a także wszystkich zainteresowanych, do złożenia przed rozprawą wyjaśnień,
dokumentów i innych dowodów oraz do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo
pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.
Nieobecność na rozprawie osób należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

Wywieszono od dnia:…………….. do dnia…………….....(włącznie). Pieczęć urzędu:
Podpis:…………………..………….

Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,
oraz o ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia
i w miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania w terminie od dnia 27 sierpnia 2019 r. do dnia
1 października 2019 r. włącznie:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59–920 Bogatynia - wysyłka poprzez ePUAP,
Ponadto obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ
we Wrocławiu, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w dniu 27 sierpnia 2019 r. (www.wroclaw.rdos.gov.pl)
oraz publikację w prasie – „Gazeta Wyborcza Wrocław” (zasięg województwo dolnośląskie).
.

