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Pun Roman Szełemej

Pr e zy dent Mias t a Wałb r zy c h a

Mając na uwadze głębokie zaniepokojenie Pana Prezydenta prowadzonyln przezę

mnie postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na rcaltzaĄę na terenie gminy Mieroszów przedsięwzięć polegających na eksploatacji złoŻa

melafiru Rybnica I oraz zmianle koncesji na wydobycie melafiru ze zŁoŻa Rybnica Leśna 
'

plagnę udzielić kilku wyjaśnień w powyŻszĄ sprawie oraz sprostować zaistniałe nieścisłości.

Prowadzone pTZeZe mnie postępowania zgodne Są Z Wymo gami zarcwno usta.wy z dnia

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, uclziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr
99, poz. ]227) jak również Kodeksem Postępowania Administracyjnego. obowiązkiem

organu jest wszcząć postępowanle orazprowadzicje, zgodnie zprzepisami prawa, koncząc

wydaniem o dpowiedn iej de cy zji admini stracyj nej .

Na etapie prowadzenia postępowania, oraz w kazdym jego stadium, kaŻda ze stron

postępowania ma prawo składać uwagi i wnioski co do wydanych dokumentów oraz sposobu

prowadzenia postępowania' GminaWałbtzych reprezentowana pTzezPana, pełniącego w tym

czasie funkcję Prezydenta Miasta Wałbrzycha, została dopuszczona do udziału w
postępowaniu na prawach strony' Słusznym jest więc i całkowici e zrozumtałym, iŻ zaistniały

wytaŹne przesłanki, skłaniające Pana do WraŻenia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Pragnę jednak zauwaŻyó, iz mimo Że do akt sprawy włączono duze iloŚci protestÓw

przeciwko uruchomieniu nowej kopalni na złożu Rybnica I wniesione od licznych organizacjl

ekologicznych ( Polski Klub Ekologiczny, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot),

stowarzyszeń regionalnych (Stowarzyszenie MiłoŚników Unisławia Śląskiego i Gór

Kamiennych, Suchych i Wałbrzyskich, Komitet obrony Praw Mieszkanców Wałbrzycha)

oraz osób prywatnych , pojawiają się również liczne listy poparcia ( StowarZyszenle Rybnica

Leśna, osoby prywatne ).



Za uruchomieniem eksploatacjt ze złoŻa Rybnica I otaz kontynuacją eksploatai1l ze

złoŻa Rybnica Leśna wypowiedział się również Prezes Zarządu Polskiego Zsrutązkrt

Producentów Kruszyw w Polsce, podkreślając Że melafit pozyskiwany z tych złoŻ spełnia

nąwyŻsze normy jakościowe a z punktu wtdzenia ochrony Środowiska, korzystniejsza jest

koncentracja wyclobycla, gdyŻ ogtantcza to presję na eksploatację w miejscach, gdzie jeszcze

nie jest prowadzona.

Nie ukrywam,IŻ poluszany przez Pana' aspekt transpottu kruszywa przez teren gminy

Wałbrzych moŻe budzić pewne zastrzeŻenta, popafte licznymi protestami mieszkańców

Wałbrzycha. Pragnę zauwaŻyÓ, iz transport kruszywa odbywa się po drogach publicznych, do

których kaŻdy ma dostęp na równych prawach. określenie dróg w}.vvozu kruszywa nie jest

przedmiotem postępowania koncesyjnego i nie powinno być przyczyną ograniczenia

działalności gospodarczej. DIa ograniczenia barier transpońowych w układzie drogowym,

uwaŻam Że my gospodarze, wŁodarze gminy winniśmy wspólnie z Generalną Dyrekcją DrÓg

Krajowych i Autostrad, podjąó wszelkie działania aby doprowadzic do poprawy stanu dróg na

naszym terenie. W gestii zarządcy drog jest dbałośó o ich stan techniczny lbezplecr'eństwo.

Zaznaczyc na\eŻy równiez, Że odczuwa|na uciĘliwośó transportu kruszywa przez Ieren

gminy Mieroszów, z'ostaŁa znacznie zmniejszona poprzęZ wykonanie kapitalnego remontu

drogi powiatow,ej 3362D ( ok. 4km) w Rybnicy Leśnej. sfinansowanego w całości przez

funkcj onuj ącą Kopalnię Surowców Skalnych B artnica.

Popieram townteŻ całkowicie fakt, iz obszar na którym obecnie odbywa się otaz

planowana jest eksploatacja melafiru, jest obszarem wyjątkowo cennym pod względem

przyrodniczymnie tylko dla gminy czy regionu ale równteŻna skale europejską. Na obszarze

tym ustanowiono aŻ dwa obszary chronione Natura Ż000 a w tym Projektowany Specjalny

obszar ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Góry Kamienne'' PLH020038

i potencjalny obszar Specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ,'Sudety Wałbrzysko-

Kamiennogórskie'' PLB020010). Nalezy jednak zauwaŻyc, iŻ obecność obszarów

chronionych nie wyklucza caŁkowicie przepIowadzanta jaktchkolwiek inwestycji, wprowadza

jedynie ograniczenia wynikające z zaŁoŻen na jakich się oparto przy jego ustalaniu'

Z analtzy danych opublikowanych przęz Państwowy Instytut Geologiczny wynika, że

nieprawdziwa jest teza o występowaniu ponad stu udokumentowanych złóŻ melafiru na

obszarze Sudetów. W Polsce istnieje 16 udokumentowanych zŁóz melafiru z czego 15 na

terenie Dolnego Śtąsta. Jedynie 4 złoŻa są aktualnie eksploatowane: Grzędy, Rybnica LeŚna'

Świerki i Tłumaczow-Gardzień. W dwóch złoŻach : Borówno t TŁumaczów-Wschód

eksploatacj a została wstrzymana. Ponadto, są tylko tzy zŁoŻa melafiru o zasobach

geologicznych umozliwiających w perspektywie ich eksploatacje, sąto '' Czarny Bór' Rybnica
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l i Włodzicka Góra. Nalez1 zauwaŻyć, Że zŁoŻa Borowno ( czasowo wstrzynrana

eksploatacja), Czarny Bor ( perspektywtcznie do eksploatacji), Grzędy (eksptoatowane),

Rybnica I ( perspektywicznie do eksploatacji), Rybnica Leśna ( eksploatowane) znajdują się

w granicach utworzonego obszaru Natura 2000 " Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie''. Nie

ma zatem, opisywanej przęz panaPtezydenta alternatywy dla pozyskiwania wysokiej jakości

kruszyw melafirowych poza obszarami Natura 2000, tym bardziej że złoŻa Swierki

(eksploatowane) i Włodzicka Góra (perspektywiczne) Ieżą w bezpoŚrednim sąsiedztwie

obszaru Natura 2000 " Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie'' azłoŻa Tłumaczów-Gardzięń

(eksploatowane) t Tłumaczów-Wschod ( czasowo wstrzymane) w sąsiedztwie Parku

Narodowego Gór Stołowych. o ile mi wiadomo, wszystkie eksploatowane zŁoŻa melafiru

w;.wołują konflikty społeczne i stawianie tezy, Że udostępnianie nowych złóz w innych

rejonach Sudetów będzie pozbawione konfliktów' wydaje się całkowicie nieuzasadnione.

Prowadzone przeze mnie postępowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji o

Środowisko!\Ych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na

eksploatacjt złoŻa melafiru oraz Zm|anie koncesji na wydobycie . Zgodntę z art.72 ustawy z

dnia _3 październiką 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwct w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania ną środowisko (Dz' U' Nr

99, poz. 1227) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed uzyskaniem

koncesji na wydobywanie kopalin. Na podstawie koncesji udzielanej przez marszałka

wojerł'ództwa, na wniosek przedsiębiorcy plowadzona jest eksploatacja złoża. Koncesji

udziela się w uzgodnieniu z burmistrzem, wójtem lub prezydentem miasta na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego gminy Mieroszów oraz obszatów gómiczych dopuszczają wydobywanie

kopaliny zaróvłno ze zŁoża Rybnica Leśna jak i Rybnica I , na waruŃach w nich okreŚlonych.

Termin wazności koncesji nie jest równoznaczny z natychrtiastowym zakonczęniem

działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, korzystając z prawa o swobodzie działalności

gospodarczej, może wystąpió z wnioskiem o zmianę udzielonej koncesji lub wystąpić o nową

koncesje jeŻell złoŻe nte zostało wyeksploatowane w całości, a wydobywanie kopaliny może

przynieść korzyść gospodarczą. Działalnośó wydobywczą prowadzi się w oparciu o

ekonomikę zŁoŻa.

Wydobycie melafiru ze złoża,,Rybnica Leśna'' odbywa się w granicach obszaru

górniczego ,,Rybnica Leśna I'' ustalonego koncesjąnr 20195 z dnia 2I.06.1995r. udzieloną

przez Ministra Środowiska, Zasobow Naturalnych i Leśnictwa na okres 10 lat . Przed'

uzyskaniem kolejnej koncesji na kontynuacje wydobycia, KSS Bartnica wystąpiła o wydanie

de cy zji o śro dowi skowych uwarunkowaniach zgo dy na r ealtzacje te go prze dsięwzięcia'



Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia, KSS Bańnica wystąpiła o rozszerzenie

obszaru wydobycia na całość obszaru górniczego tj. powierzchnię 133 ha, co w chwili

obecnej nie jest mozliwe. obszar wydobycia na terenie górniczym ograntczają ustalenia

miejscowego planu zagospodarowania ptzestrzennego terenu górniczego ,,Rybnica Leśna I''

oraz obszarów funkcjonalnie z nlm zwtązanych uchwalonego dnia z dnta 9 listopada 2009

roku. Zgodnte z planem z wydobycia wyłączone są tereny plzeznaczone pod zalesianie i

prowadzenie gospodarki leŚnej oraz tereny użytków zielonych' które w Znacznym stopniu

pomniej szaj ą wnioskowaną powierzchnię.

Decyzję w postępowaniu o uzyskanie decyĄi środowiskowej wyda Burmistrz Mieroszowa,

jednakze priorytetem przed jej wydaniem będzie uzgodnienie Regionalnego Dyrektora

ochrony Srodowiska we Wrocławiu jak równieŹ wnioski i uwagi wniesione przęz

organlzacje ekologicznę oraz osoby prywatne. Wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach w przypadku tego rodzaju przedsięwzięć, jest procesem długotrwałym a w

gestii organu prowadzącego jest dziaŁartie zgodnie Z plawem, podejmując wszystkie kroki

niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu fatycznego otaz załatwienia sprawy mając na

względzie interes społeczny i słuszny interes ob1łvateli ' Co z całym oddaniem i

zaangizowaniem staram się czynić.
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