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  W związku z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska              

w Katowicach  – WOOŚ.4235.9.2016.JB.47 z dnia 17 kwietnia 2020 r. o zakończeniu 

postępowania dowodowego  w sprawie wniosku BAPRO Sp. z o.o. z siedziba             

w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu 

węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” zgłaszamy ponownie swój sprzeciw dla 

powstania przedmiotowej inwestycji. 

Miasto Rybnika podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowiska przedstawiane        

w pismach do RDOŚ Katowice z dnia 28.05.2019r oraz 16.12.2019r 

Raport, który przygotowała spółka BAPRO, pokazuje niewyobrażalny zakres 

degradacji środowiska jak i infrastruktury na terenie dzielnic, które mają zostać objęte 

wpływami eksploatacji to jest Wielopole, Północ, a szczególnie Paruszowiec – Piaski.  

1. Z raportu wynika, że w Rybniku mają funkcjonować dwa niezależne zakłady 

przemysłowe ulokowane  w jednym miejscu i nie powiązane ze sobą 

bezpośrednio. Aktualnie Inwestor nie posiada podpisanych stosownych 

porozumień oraz umów z Elektrownią Rybnik, w tym o budowie taśmociągu, 

celem odstawy węgla, w związku z czym raport przedstawia sposób transportu 

węgla tylko z wykorzystaniem kolei. W bliskim sąsiedztwie , będą funkcjonowały 

dwa składowiska węgla, załadunku i rozładunku wagonów, itd. Przy znacznym 

zapyleniu związanym z funkcjonowaniem takich obiektów, należy przewidywać 
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powstawanie zdwojonych ilości pyłu (PM 10, PM 2,5), którego już obecnie jest 

w Rybniku zdecydowanie za dużo co zostało potwierdzone w Uzupełnieniu nr 7. 

Również sprawa  „Odniesienia do przekroczonego tła zanieczyszczeń                 

i  wprowadzania PM10 i PM2,5. - Programu postępowania kompensacyjnego” - 

ma podstawowe znaczenie dla mieszkańców Miasta, które zajmuje niechlubne 

pierwsze miejsce w Europie w zakresie notowanych przekroczeń stężeń 

dopuszczalnych.  Nie można tego tematu podsumować stwierdzeniem            

„W kwestii postępowania kompensacyjnego zwracamy uwagę, iż dopiero na 

etapie uzyskania pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza konieczne 

będzie przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego, pod warunkiem – że 

stan zanieczyszczenia powietrza w tym zakresie nie ulegnie zmianie”. Jednak 

mieszkańcy naszego Miasta mają przecież prawo do życia w atmosferze          

o składzie zanieczyszczeń odpowiadającej obowiązującym normom, które nie 

są spełnione już obecnie, a planuje się znaczne pogorszenie tych standardów. 

Już obecnie Miasto Rybnik pilnie poszukuje środków na „likwidację niskiej 

emisji”. Oferta udziału w konkretnych działaniach na rzecz poprawy 

zanieczyszczonego powietrza w ramach budowy inwestycji z jednoczesnym 

zaplanowaniem konieczności zwiększenia budżetu tej inwestycji byłaby 

działaniem konkretnym, a nie iluzorycznym stwierdzeniem, że „jak się nic nie 

zmieni i zostaniemy do tego zmuszeni, to ewentualnie będziemy musieli 

przeznaczyć na ten cel jakieś środki”. 

2. W raporcie nie przedstawiono sposobu zagospodarowania odpadów 

wydobywczych. Nie przedstawiono miejsc ich lokowania , ani też miejsc 

przeznaczonych do rekultywacji. Raport w niewielkim stopniu przedstawia 

sposób zagospodarowania odpadów wydobywczych. Według raportu odpady 

mają być sortowane – z wydzieleniem odpadów nadających się do 

zastosowania w budownictwie (drogowym), a pozostała część ma być używana 

do wypełniania terenów zdegradowanych przez eksploatację,   a także 

wywożonych z terenu kopalni. W tej sprawie zawarto wstępne porozumienie      

z firmą HALER S.A., która zobowiązała się do zagospodarowania tych 

odpadów. Z uwagi na znaczne problemy z zagospodarowaniem odpadów 

wydobywczych w południowych dzielnicach Miasta, nie zgadzamy się na 

wysypywanie jakichkolwiek odpadów, a tym bardziej znacznej ilości (około 4,5 
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tys.  ton dziennie) w pobliżu tej nowej kopalni. Raport powinien zawierać 

konkretne informacje o sposobie zagospodarowania odpadów poza terenami 

Miasta Rybnika  i to zarówno w trakcie prowadzenia robót udostępniających, jak 

i w czasie normalnej eksploatacji. Zdecydowanie protestujemy przeciwko 

jakiemukolwiek dalszemu zagospodarowaniu odpadów wydobywczych             

w granicach Miasta Rybnika. Raport powinien wskazywać miejsce, gdzie 

odpady będą zagospodarowane i sposób ich transportu. 

3. Prowadzenie eksploatacji górniczej pod linią PKP Katowice Ligota – Nędza  

mimo koordynacji robót górniczych oddziałujących na tę linię i  permanentnych 

prac profilaktyczno-naprawczych szlaku, nie będzie technicznej możliwości 

prowadzenia  sprawnego i  bezpiecznego ruchu kolejowego bez przerw . Taka 

sama sytuacja będzie miała miejsce odnośnie drogi wojewódzkiej nr 925. Brak 

alternatywnych połączeń, zastępujących te szlaki komunikacyjne (czy to 

okresowo lub na stałe) spowoduje czasowe odcięcie naszego Miasta                

w kierunku północnym, co w  transporcie samochodowym wymusi ogromne 

objazdy, a w ruchu kolejowym wręcz je zatrzyma. 

4. Na powierzchni wystąpią obniżenia terenu dochodzące do ok. 16m, zmiany 

nachyleń do ok. 65mm/m (V kategorii) oraz odkształcenia poziome  

V kategorii. Na terenach zabudowanych obiektami kubaturowymi, maksymalne 

obniżenia osiągną wartość ok. 12,0m, maksymalne nachylenia wyniosą          

ok. 40mm/m (V kategoria), zaś odkształcenia poziome przekroczą wartości      

V kategorii. Autorzy raportu nie wykonali inwentaryzacji zarówno obiektów 

kubaturowych jak i obiektów infrastruktury inżynieryjno-technicznej pod kątem 

ich odporności na oddziaływanie projektowanej eksploatacji górniczej. 

Inwentaryzacja ta powinna być przeprowadzona nie jak podaje autor Raportu 

na etapie etapie sporządzania Planu Ruchu Zakł. Górniczego tj. bezpośrednio 

przed eksploatacją górniczą, ale w trakcie opracowywania projektu 

zagospodarowania złoża (pzz). Mając na względzie fakt, że pzz nie może 

przedstawiać większych zagrożeń dla środowiska i zagospodarowania 

powierzchni niż przedstawione w Raporcie, nasuwa się oczywisty wniosek, że 

przyszły przedsiębiorca   już na etapie opiniowania Raportu, powinien znać stan 

techniczny, obiektów usytuowanych w rejonie prognozowanych oddziaływań na 

powierzchnię, a nade wszystko, możliwości jej utrzymania. Samorząd, 
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mieszkańcy – będący właścicielami budynków mieszkalnych, zakłady 

produkcyjne, przedsiębiorstwa eksploatujące infrastrukturę inżynieryjno-

techniczną powinni mieć pełną świadomość przewidywanych zagrożeń na kilka 

lat przed eksploatacją. Od rozpoczęcia robót udostępniających, do 

przeprowadzenia pierwszej eksploatacji mija ok. 5lat. Wg aktualnego stanu 

całego procesu uzyskiwania koncesji, można założyć, że rozpoczęcie robót 

udostępniających może najwcześniej nastąpić ok. 2023-2024, co wskazuje, że 

pierwsze tony węgla, wydobyte zostaną ok. 2029-2030. W tym czasie, 

właściciele obiektów , nie znając prognozowanych zagrożeń, mogą prowadzić 

w nich nieuzasadnione inwestycje. Raport powinien określać stan 

techniczny wszystkich obiektów i przedstawiać sposób ich 

zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami projektowanej eksploatacji 

górniczej. 

5. Firmy mające swoje siedziby w rejonach ulic Sosnowej i Mikołowskiej poddane 

zostaną znacznym szkodom górniczym. Firmy te, w większości prywatne, 

posiadają swoje bazy transportowe, hurtownie i hale produkcyjne. Firmy te 

płacą podatki do kasy Miasta Rybnika. Znaczne szkody górnicze będą 

zagrażać dalszemu funkcjonowaniu tych firm na tym terenie. Właściciele żądają 

zabezpieczenia ich nieruchomości przed szkodami górniczymi. Raport 

powinien określać stan techniczny także obiektów przemysłowych              

i przedstawiać sposób ich zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami 

projektowanej eksploatacji górniczej. 

6. Wydobycie w kopalni w 70 % będzie prowadzone pod zalesionymi terenami 

lasów, wchodzących w skład - Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych. 

Deformacje terenu i ich skutki spowodują bardzo istotne szkody w lasach 

należących do Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 

Rud Wielkich”. Lasy będą w znacznym stopniu niszczone przez konieczność 

praktycznie ciągłej naprawy szkód górniczych – podwyższania nasypów linii 

kolejowej, ulicy Mikołowskiej, a także kanałów odwadniających tereny 

podmokłe, cieków strumyków i rzeki Rudy. Przez cały okres eksploatacji          

w lasach konieczne będzie wykonywanie robót kanalizacyjnych i budowlanych. 

Rozporządzenie nr 181/93 Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r 

w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje 
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Krajobrazowe Rud Wielkich” (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego 

poz. 130 z 1993 r.) W §5 pkt 2. nakazuje ograniczyć lokalizowanie kopalnictwa 

podziemnego i odkrywkowego, wydobywanie skał, minerałów i torfu. W raporcie 

nie odniesiono się do tego nakazu, a nawet nie przedstawiono porozumienia    

z dyrekcją lasów państwowych o zasadach naprawy powstałych szkód na 

terenie tego parku. Dla mieszkańców Miasta tereny te stanowią miejsce 

rekreacyjnych spacerów i wycieczek. Chcemy, aby te tereny nie zostały 

zniszczone. Tereny na Paruszowcu są rozbudowywane jako miejsca 

rekreacyjne dla mieszkańców. Tężnia, tory do jazdy na rolkach, błonia 

zapewniające możliwości rekreacyjne, staw wodny, nie powinny być zniszczone 

tym bardziej, że w ostatnich latach Miasto ponosi znaczne wydatki na 

inwestycje rekreacyjne w tym terenie. Raport powinien przedstawiać 

uzgodnienia z nadleśnictwem dysponującym terenami leśnymi 

wchodzącymi w skład Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud 

Wielkich. 

7. Eksploatacja kopalni Paruszowiec spowoduje ograniczenia w swobodnym 

spływie wód w rzekach i potokach zlokalizowanych na obszarze górniczym 

przyszłej kopalni Paruszowiec. Będą się tworzyły zalewiska bezodpływowe, na 

których wg Raportu przewiduje się okresowe bądź stałe przepompownie, które 

po likwidacji kopalni zostaną na utrzymaniu samorządu. Bazując na 

doświadczenia kopalń zlokalizowanych w południowych dzielnicach Miasta 

Rybnika, tematyka utrzymania grawitacyjnego spływu wód w ciekach wodnych 

nie zawsze prowadzona jest wyprzedzająco w stosunku do prowadzonej 

eksploatacji, co skutkuje powstawaniem rozlewisk, podtopień,  a następnie stan 

ten zostaje już na stałe, niejednokrotnie w gestii Miasta.  

8. Od 1 stycznia 2018r., zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.,          

o żegludze śródlądowej, (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 z póżń. zm.) minister 

właściwy do spraw żeglugi śródlądowej został zobowiązany do opracowania 

planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym 

znaczeniu transportowym. Realizując te zobowiązanie, stworzony został 

Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, którego integralną częścią jest 

projektowany Kanał Śląski o długości ok. 93km. Przebieg tego kanału przecina 

obszar górniczy mającej powstać kopalni „Paruszowiec”, w rejonach objętych 
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dość znacznymi wpływami  projektowanej eksploatacji górniczej. Warunki 

techniczne, jakim powinien odpowiadać projektowany Kanał Śląski, wykluczają 

jakiegokolwiek oddziaływania eksploatacji górniczej na niego. W wykazie 

elementów kolizyjnych, nie wymieniony został obszar górniczy przyszłej kopalni 

„Paruszowiec”, mimo ujęcia takich obszarów innych kopalń. Przebieg 

projektowanego Kanału Śląskiego, mimo przechodzenia przez obszary 

górnicze innych kopalń, nie będzie poddawany negatywnym skutkom 

eksploatacji górniczej, odmiennie jak to ma miejsce w przypadku kopalni 

„Paruszowiec”. Jest to kolejny argument dla wydania decyzji odmawiającej 

zgody na realizacje tego przedsięwzięcia.   

9. Mając na względzie dotychczasowe, negatywne doświadczenia miasta ze 

skutkami eksploatacji górniczej prowadzonej od wielu lat w południowej jego 

części, oraz wychodząc naprzeciw żądaniom mieszkańców i firm, mających 

swoje siedziby na zagrożonym terenie w północnej części miasta, Rada Miasta 

Rybnika Uchwałą NR 361/XXI/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) 

zmieniła ustalenia planu. Uchwalona zmiana, uniemożliwia budowę obiektów 

zakładu górniczego w planowanej lokalizacji. W/w uchwałę dołączam  do 

niniejszego pisma jako nowy dowód w sprawie mający wpływ na 

rozstrzygnięcie postępowania administracyjnego.                                                     

                                                       

 

 

 

 

 

 

           Załącznik: 

         -  Uchwała Nr 361/XXI/2020 

                Rady Miasta Rybnika 

              z dnia 23 kwietnia 2020r 

 


