Warszawa, dnia 30-03-2021 r.
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POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), dalej: K.p.a., w toku
rozpatrywania wniosku Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach o udzielenie koncesji
na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”, położonego na terenie gminy i miasta
Imielin, w powiecie bieruńsko-lędzińskim i miasta na prawach powiatu Mysłowice, w województwie
śląskim
postanawiam
zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w celu udzielenia koncesji na wydobywanie węgla
kamiennego ze złoża „Imielin Północ” z wniosku Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Uzasadnienie
W dniu 31 stycznia 2020 r. Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach, zwróciła
się do Ministra Klimatu (obecnie Minister Klimatu i Środowiska) z wnioskiem o udzielenie koncesji na
wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”, położonego na terenie gminy i miasta
Imielin oraz miasta na prawach powiatu Mysłowice, w województwie śląskim.
Decyzją z dnia 5 listopada 2020 r. (znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2018.KN.235)
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r., znak: WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66,
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla kamiennego ze
złoża „Imielin Północ” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Minister Klimatu i Środowiska zważył co następuje.
Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy
rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
przez inny organ lub sąd. Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4 – ustawy 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), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
następuje przed uzyskaniem między innymi koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż udzielonych na
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064
z późn. zm.) W niniejszej sprawie, w związku z ww. ponownym postępowaniem prowadzonym przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach niewątpliwie zaszła przesłanka

zawieszenia przedmiotowego postępowania, wynikająca z braku w chwili obecnej w obiegu prawnym
wiążącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla
kamiennego ze złoża „Imielin Północ”.
W związku z powyższym, organ koncesyjny nie może rozpatrzyć sprawy i wydać decyzji
w sprawie udzielenia wnioskowanej przez Polską Grupę Górniczą S.A. koncesji, z uwagi na toczące się
postępowanie przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach. Dopiero
zakończenie tego postępowania pozwoli na dalsze procedowanie sprawy w celu udzielenia
przedmiotowej koncesji.
Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.
Strona niezadowolona z postanowienia może wystąpić do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem
o ponowne rozpoznanie sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.
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