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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senator Jadwigę Rotnicką podczas XVII 
posiedzenia Senatu RP w dniu 28 października 2020 r., przekazane przy piśmie z dnia 29 października 
2020 r., znak: BPS/043-17-613-MK/20, a skierowane m.in. do ministra klimatu i środowiska Michała 
Kurtyki, w sprawie informacji ze środowiska archeologów polskich o próbach uruchomienia 
eksploatacji złoża wapieni na terenie sołectwa Ruda Kościelna w powiecie Ćmielowskim, poniżej 
przekazuję wyjaśnienia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) 
wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej 
niż 25 ha należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  Ponadto 
wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, o ile 
spełnione są wymagania określone w § 3 pkt. 40 lit. a (m.in. odległość od gruntów leśnych mniejsza niż 
100 m), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z art. 59 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 , z późn. zm.), dalej: ustawa ooś, planowane 
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymagają przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. Taki obowiązek istnieje również wobec planowanych 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został nałożony przez organ 
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii m.in. 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska (art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś). Regionalni 
dyrektorzy ochrony środowiska dla przedsięwzięć, dla których przeprowadzono ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, uzgadniają również 
warunki realizacji inwestycji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqgyydqltqmfyc4njqgy3tkmrtgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqgyydqltqmfyc4njqgy3tkmrtgy


W tym miejscu warto wskazać, że podczas oceny oddziaływania na środowisko badane są m.in. 
potencjalne oddziaływania na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących 
je korytarzy ekologicznych. Zgodnie z art. 33 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), dalej: uop, działania mogące, osobno lub w połączeniu z innymi 
działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 są zabronione. 
Wyjątek stanowią sytuacje szczególne, określone w art. 34 uop.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach 
(dalej: RDOŚ), na dzień 17 listopada 2020 r. do RDOŚ nie został złożony wniosek o wydanie opinii na 
podstawie art. 64 ust. 3 ustawy ooś, jak również nie wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji 
przedsięwzięcia na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś w przedmiotowej sprawie. Wobec 
powyższego tut. urząd nie ma możliwości odniesienia się do prośby Pani Senator, dotyczącej 
powstrzymania uruchomienia kopalni odkrywkowej wapieni w Rudzie Kościelnej. 

Ponadto, odnosząc się do drugiej prośby Pani Senator, informuję, że zgodnie z art. 16 ust. 3 uop, 
organem właściwym do utworzenia parku krajobrazowego jest sejmik województwa.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Ministra 
Małgorzata Golińska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych KPRM.
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