
GGŚ – II.6220.000005.2022                                                                              Siewierz 11.10.2022 r.

                                                                        Decyzja

zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GGŚ – II. 6220.000017.2021 z 
dnia 28.02.2022 r. 

Na  podstawie  art.  104  oraz  art.  155  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  -  Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 późn. zm.) w związku 
z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 oraz art. 87 ustawy z dnia 03 października  
2008  r.  -  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z 
późn. zm.), a także §2 ust. 1 pkt 27 lit a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t.: Dz. U. z 
2019 r.  poz.  1839)  poz.  1839, po  rozpatrzeniu  wniosku z  dnia  25.03.2022 r.  Pana  Grzegorza 
Nadolskiego – działającego z pełnomocnictwa Wiceprezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora Spółki 
Pana Kamila Chojnowskiego i Wiceprezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora Spółki Pana Arkadiusza 
Mazurka  Przedsiębiorstwa  Wielobranżowego  ,,PROMAG’’ Sp.  z  o.o.  ul.  Podleśna,  42  –  470 
Żelisławice w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn.: Powiększenie obszaru i terenu górniczego na skutek poszerzenia i pogłębienia eksploatacji 
odkrywkowej  złoża  dolomitów  triasowych  i  dewońskich  ,,Podleśna  II,  Siewierz,  powiat 
będziński,  woj.  Śląskie  oraz  obejmujący  obszarem  górniczym  obiekt  unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych

                                                                     postanawiam

zmienić decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz GGŚ-II.6220.000017.2022 z dnia 28.02.2022 
r.  -  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:Powiększenie 
obszaru i terenu górniczego na skutek poszerzenia i pogłębienia eksploatacji odkrywkowej 
złoża  dolomitów  triasowych  i  dewońskich  ,,Podleśna  II,  Siewierz,  powiat  będziński,  woj. 
śląskie  oraz  obejmujący  obszarem  górniczym  obiekt  unieszkodliwiania  odpadów 
wydobywczych
1. Zmiana decyzji polega na dodaniu  działek o numerach geodezyjnych:  72, 13 – (obręb Nowa 
Wioska),  328, 355/4, 396/1, 397, 355/2, 318/1, 522/2 – (obręb Dziewki),  644/1, 625/3 – (obręb 
Żelisławice) w celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
2. Pozostała część decyzji GGŚ -II.6220.000017.2022 z dnia 28.02.2022 r. pozostaje bez zmian.

                                                                       Uzasadnienie

1.  Wnioskiem  z  dnia  25.03.2022  r.  Pan  Grzegorz  Nadolski   działający  z  pełnomocnictwa 
Wiceprezesa  Zarządu  Zastępcy  Dyrektora  Spółki  Pana  Kamila  Chojnowskiego  i  Wiceprezesa 
Zarządu  Zastępcy  Dyrektora  Spółki  Pana  Arkadiusza  Mazurka  Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego ,,PROMAG’’ Sp. z o.o. ul. Podleśna, 42 – 470 Żelisławice zwrócił się o zmianę 
decyzji  o  środowiskowych   uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pn.: 
Powiększenie obszaru i  terenu górniczego na skutek poszerzenia i  pogłębienia eksploatacji 
odkrywkowej  złoża  dolomitów  triasowych  i  dewońskich  ,,Podleśna  II,  Siewierz,  powiat 
będziński,  woj.  Śląskie  oraz  obejmujący  obszarem  górniczym  obiekt  unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych.



Zmiana decyzji  polega  na  dodaniu   działek o  numerach geodezyjnych:  72,  13 –  (obręb  Nowa 
Wioska),  328, 355/4, 396/1, 397, 355/2, 318/1, 522/2 – (obręb Dziewki),  644/1, 625/3 – (obręb 
Żelisławice) w celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

2. W związku z  tym, iż planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 2 ust. 1 pkt 27 lit a rozporządzenia 
Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  -  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
oddziaływać na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do wniosku dołączony był raport o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Raport ten, w ocenie organu wydającego decyzję oraz organu uzgadniającego, spełniał wymagania 
ustawowe.
Na  podstawie  analiz  przeprowadzonych  w  raporcie  oddziaływania  na   środowisko  określono 
oddziaływanie i potencjalne zagrożenie środowiska związane z eksploatacją przedsięwzięcia.
W oparciu  o  informacje  zawarte  w  tym  dokumencie  zostały  zdefiniowane  warunki  realizacji 
przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska.

3.  Zgodnie  z  art.  79  ustawy  z  dnia  03  października  2008  r.  -  o  udostępnianiu  informacji  o 
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 
oddziaływania  na  środowisko  (j.t.:  Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  1029  z  późn.  zm.)  przeprowadzono 
procedurę udziału społeczeństwa.

-  Podano do publicznej  informację o rozpoczęciu procedury z  udziałem społeczeństwa poprzez 
umieszczenie  ogłoszeń  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Siewierz,  na  stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, na tablicy ogłoszeń w tutejszym 
Urzędzie oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu realizacji planowanego przedsięwzięcia.
- Termin składania uwag i wniosków określono na 30 dni od dnia 20.04.2022 r. do 20.05.2022 r.
W terminie tym nie wpłynęły żadne uwagi ani też wnioski.

4. Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie istnieje uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z nim działki, na których ma być zlokalizowane i przedsięwzięcie oznaczone są jako: 
PE1, PE2 – tereny powierzchniowej eksploatacji, PS – tereny składowania nadkładu, P – tereny 
obiektów produkcyjnych, ZL – tereny lasów (nieznaczna część terenu inwestycji) 
Projektowane przedsięwzięcie jest więc z tym planem zgodne.

5. Przed wydaniem decyzji uzyskano:

-  uzgodnienie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach  –  postanowienie 
WOOŚ.4221.36.2022.WG.1 z dnia 11kwietnia 2022 r.,

-  uzgodnienie  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  –  postanowienie 
GL.RZŚ.4360.28.2022.KWK.2 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Treść tych uzgodnień została uwzględniona w sentencji decyzji  - punkty II, III.

Nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na 
budowę,
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.



Pouczenie:

1.  Od  niniejszej  decyzji  przysługuje  stronom prawo wniesienia  odwołania  do  Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2.  W trakcie  biegu  terminu  wniesienia  odwołania  strony  mogą  się  zrzec  prawa  do  wniesienia 
odwołania  wobec  organu  administracji  publicznej,  który  wydał  decyzję.  Z  niem  doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, ze 
decyzja  podlega  natychmiastowemu  wykonaniu  i  brak  jest  możliwości  zaskarżenia  decyzji  do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  Nie jest możliwe cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora
Pan Grzegorz Nadolski 
ul. Moniuszki 66 i
58 – 300 Wałbrzych,
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,PROMAG’’ Sp. z o.o.
ul. Podleśna 
42 – 470 Żelisławice,
3. Strony biorące udział w postępowaniu administracyjnym – poprzez publiczne obwieszczenie:
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.siewierz.bip.info.pl,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.pl,
-  na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta  i  Gminy Siewierz ul.  Żwirki  i  Wigury 16,  42 – 470 
Siewierz.
Zgodnie z art. 49 Kpa. Niniejszą informację uznaje się za doręczoną po upływie 14 dnia od dnia 
publicznego obwieszczenia.

Kopia:
aa. 
  
         
           
                                                      
                                                                                  
                                                                     

http://www.siewierz.bip.info.pl/
http://www.siewierz.pl/
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                                                                     OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. - o udostępnianiu 
informacji  o  środowisku i  jego ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz 
Miasta i  Gminy Siewierz informuje o wydaniu decyzji  zmieniającej decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pn.:  Powiększenie  obszaru  i  terenu 
górniczego na skutek poszerzenia i pogłębienia eksploatacji odkrywkowej złoża dolomitów 
triasowych  i  dewońskich  ,,Podleśna  II,  Siewierz,  powiat  będziński,  woj.  śląskie  oraz 
obejmujący obszarem górniczym obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych GGŚ – 
II.6220.000017.2022 z dnia 28.02.2022 r.
Zmiana decyzji  polega  na  dodaniu   działek o  numerach geodezyjnych:  72,  13 –  (obręb  Nowa 
Wioska),  328, 355/4, 396/1, 397, 355/2, 318/1, 522/2 – (obręb Dziewki),  644/1, 625/3 – (obręb 
Żelisławice) w celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Pozostała część decyzji GGŚ -II.6220.000017.2022 z dnia 28.02.2022 r. pozostaje bez zmian.
1.  Decyzja  została  wydana  dla  Pana  Grzegorza  Nadolskiego  działającego  z  pełnomocnictwa 
Wiceprezesa  Zarządu  Zastępcy  Dyrektora  Spółki  Pana  Kamila  Chojnowskiego  i  Wiceprezesa 
Zarządu  Zastępcy  Dyrektora  Spółki  Pana  Arkadiusza  Mazurka  Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego ,,PROMAG’’ Sp. z o.o. ul. Podleśna, 42 – 470 Żelisławice.
2. Z decyzją,  a także z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta i  Gminy 
Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, 42 – 470 Siewierz, pok. 24, II piętro.

Pouczenie:
1.  Od  niniejszej  decyzji  przysługuje  stronom prawo wniesienia  odwołania  do  Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.
2.  W trakcie  biegu  terminu  wniesienia  odwołania  strony  mogą  się  zrzec  prawa  do  wniesienia 
odwołania  wobec  organu  administracji  publicznej,  który  wydał  decyzję.  Z  niem  doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, ze 
decyzja  podlega  natychmiastowemu  wykonaniu  i  brak  jest  możliwości  zaskarżenia  decyzji  do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  Nie jest możliwe cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania.
Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora
Pan Grzegorz Nadolski 
ul. Moniuszki 66 i
58 – 300 Wałbrzych,
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,PROMAG’’ Sp. z o.o.
ul. Podleśna 
42 – 470 Żelisławice,
3. Strony biorące udział w postępowaniu administracyjnym – poprzez publiczne obwieszczenie:
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.siewierz.bip.info.pl,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.pl,
-  na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta  i  Gminy Siewierz ul.  Żwirki  i  Wigury 16,  42 – 470 
Siewierz.
Zgodnie z art. 49 Kpa. Niniejszą informację uznaje się za doręczoną po upływie 14 dnia od dnia 
publicznego obwieszczenia.
Kopia:
aa. 

http://www.siewierz.pl/
http://www.siewierz.bip.info.pl/


  


