
Katowice, dnia 28.05.2015r.

Materiał informacyjny na posiedzenie

Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice

w dniu 8 czerwca 2015r.

Tematyka materiału informacyjnego: Wpływ eksploatacji górniczej prowadzonej na terenie

miasta Katowice na doliny rzeczne. Zaburzenia profilu rzeki związane z osiadaniem

powierzchni, oraz zmiany fizykochemiczne związane z odprowadzaniem wód dołowych na

przykładzie rzeki Mleczna oraz potoku "Pstrążnik".

Na terenie miasta Katowice eksploatację górniczą prowadzą następujące zakłady górnicze

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.:

- KWK "Wujek" - Ruch "Wujek" i Ruch "Śląsk",

- KWK "Murcki-Staszic" - Ruch "Boże Dary" i Ruch "Staszic",

- KWK "Mysłowice-Wesoła" - Ruch "Wesoła",

- KWK "Wieczorek".

W latach 2015-2017 ww. zakłady górnicze planują prowadzenie eksploatacji górniczej,

która może oddziaływać na następujące cieki powierzchniowe:

KWK " Wujek" Ruch" Wujek":

rzeka Kłodnica - w rejorne Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Źródła Kłodnicy,

eksploatacja może wywołać wpływy wielkości I, II i III kategorii terenu górniczego,

a obniżenia o wartości maks. do ok. 1,5 m. Prognozowane odkształcenia profilu koryta

rzecznego nie spowodują znaczących zmian w układzie spływu wody w rzece; na

początkowym odcinku rzeki prognozowane obniżenia terenu powiększą naturalny spadek

rzeki i spowodują zwiększenie odpływu, w dalszej części biegu rzeki gdzie występuje

teren podmokły i zbiornik retencyjny, obniżenie terenu może wywołać spowolnienie

spływu wód powierzchniowych oraz okresowe podniesienie poziomu wód gruntowych i

podtopienie terenu. Kopalnia prowadzi na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego

Źródła Kłodnicy monitoring środowiska, z którego wynika, że spowolnienie spływu wód

powierzchniowych z badanego terenu jest korzystne dla warunków siedliskowych

występujących na chronionym terenie;

KWK" Wujek" Ruch "Śląsk":

rzeka Kłodnica - w rej. na granicy miasta Katowice i Rudy Śląskiej, projektowana

eksploatacja może wywołać wpływy wielkości I kategorii terenu górniczego, a obniżenia

o wartości maks. do ok. 0,4 m; prognozowane odkształcenia profilu koryta rzeki, ze



względu na naturalne, korzystne dla projektowanej eksploatacji ukształtowanie terenu, nie

spowoduje zaburzeń w grawitacyjnym spływie wód spływu wód powierzchniowych;

KWK "Murcki-Staszic" Ruch" Boże-Dary ":

Rów Murckowski - w rej. na południe od dzielnicy Murcki projektowana eksploatacja

może wywołać wpływy na ciek wielkości I i II kategorii terenu górniczego oraz obniżenia

o wartości maks. ok. 0,3m; jednak ze względu na prowadzenie eksploatacji w terenie

o znacznej deniwelacji nie przewiduje się powstania przeciwspadków i zaburzeń

naturalnego spływu wody w cieku;

KWK "Murcki-Staszic" Ruch "Staszic ":

potok Ślepiotka - w rej. na północny-zachód od dzielnicy Murcki projektowana

eksploatacja może wywołać wpływy obejmujące ciek o wielkości I i II kategorii terenu

górniczego oraz obniżenia o wartości maks. ok. 0,4m; prognozowane zmiany profilu

podłużnego rzeki nie powinny spowodować zaburzeń naturalnego spływu wody w cieku;

potok BoIina Zachodnia - na terenach leśnych na zachód od dzielnicy Giszowiec

projektowana eksploatacja może wywołać wpływy obejmujące ciek o wielkości głównie

l kategorii terenu górniczego, w niewielkiej części II kategorii oraz obniżenia o wartości

maks. ok. 0,3m; prognozowane zmiany profilu podłużnego rzeki nie powinny

spowodować zaburzeń naturalnego spływu wody w cieku;

Potok Leśny - na terenie Katowickiego Parku Leśnego przedmiotowy potok może zostać

objęty wpływami eksploatacji górniczej wielkości I, II i 111kategorii terenu górniczego

oraz obniżeniami maks. ok. 0,6 m; prognozowane zmiany profilu podłużnego cieku mogą

spowodować na niewielkim odcinku przed wlotem do stawu nr 1 wystąpienie zaburzenia

naturalnego spadku cieku. Kopalnia będzie podejmowała niezbędne działania celem

niedopuszczenia do powiększenia istniejącego zalewiska (rozważana jest przebudowa

stawu nr 1 i obniżenie koryta Potoku Leśnego z przebudową dwóch przepustów);

potok III - na terenie Katowickiego Parku Leśnego przedmiotowy potok może zostać

objęty wpływami eksploatacji górniczej wielkości l, II i III kategorii terenu górniczego

oraz obniżeniami do ok. 1,5 m; prognozowane zmiany profilu podłużnego rzeki nie

powinny spowodować zaburzeń naturalnego spływu wody w cieku;

potok Bolina Południowa - na terenach leśnych na południe od dzielnicy Giszowiec

projektowana eksploatacja może wywołać wpływy obejmujące ciek o wielkości I, II i III

kategorii terenu górniczego oraz obniżenia o wartości maks. ok. 1,8m; prognozowane

odkształcenia profilu potoku, ze względu na naturalne, korzystne dla projektowanej

eksploatacji ukształtowanie terenu, nie spowoduje zaburzeń w grawitacyjnym spływie

wody w cieku. Potok Bolina Południowa na przedmiotowym rejonie będzie poddawany
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wpływom sumarycznym od projektowanej eksploatacji trzech kopalń, a mianowicie:

KWK "Boże Dary" Ruch "Staszic", KWK "Wieczorek" i KWK "Mysłowice Wesoła"

Ruch "Wesoła";

KWK" Wieczorek"

potok Bolina Południowa - na terenach leśnych na południe i wschód od dzielnicy

Giszowiec projektowana eksploatacja może wywołać wpływy o wielkości I, II i III

kategorii terenu górniczego oraz obniżenia o wartości maks. ok. 2,Om; prognozowane

wpływy i związane z tym zmiany profilu cieku spowodują na odcinku ok. 300m przed

wlotem do stawu Górnik pogorszenie spławności cieku a w jego wyniku zamulanie

i zarastanie koryta. Jednak ze względu na szerokie i głębokie koryto potoku nie dojdzie

w tym rejonie do wystąpienia wody z cieku. Zmniejszenie spadku hydraulicznego cieku

może wystąpić w rej. odpływu ze stawu Górnik. Na tym odcinku koryto potoku nie ma

wysokich brzegów, więc w rejonie odpływu ze stawu teren może zostać podtopiony.

Kopalnia "Wieczorek" prowadzi prace zabezpieczające na stawie "Górnik" i jego

odpływie, które mają na celu zapewnienie grawitacyjnego spływu wód oraz zapobieganie

występowaniu podtopień przyległych terenów;

potok Bolina Główna - w rej. Ośrodka Rekreacyj no-Wypoczynkowego .Bolina"

projektowana eksploatacja może wywołać wpływy na ciek o wielkości I i II kategorii

terenu górniczego oraz obniżenia o wartości maks. ok. O,2m; prognozowane zmiany

profilu podłużnego rzeki nie powinny spowodować zaburzeń naturalnego spływu wody
w cieku;

potok Bolina Zachodnia - na terenach leśnych na północ od dzielnicy Giszowiec

projektowana eksploatacja może wywołać wpływy o wielkości I kategorii terenu

górniczego oraz obniżenia o wartości maks. ok. O,3m; prognozowane odkształcenia

profilu potoku spowodują nieznaczne zmniejszenie spadku hydraulicznego cieku,

jednakże nie wpłynie to na utrudnienie w spływie wody w potoku;

KWK "Mysłowice-Wesoła" Ruch" Wesoła"

potok Pstrążnik - na terenach leśnych na południowy zachód od zakładu głównego KWK

"Mysłowice-Wesoła" projektowana eksploatacja może wywołać wpływy na potok

o wielkości I, II i III kategorii terenu górniczego oraz obniżenia o wartości maks. ok.

1,5m; prognozowane wpływy i związane z tym zmiany profilu cieku spowodują, że na

odcinku od wschodniego obrzeża niecki obniżeni owej do centrum niecki, spadek

hydrauliczny cieku się poprawi i polepszy spływy wody. Natomiast od centrum niecki do

jej zachodniego obrzeża nastąpi niekorzystna zmiana nachylenia koryta potoku, co

spowoduje utrudnienie spływu wody na tym odcinku potoku oraz zmniejszenie jego
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spadku hydraulicznego. Pomimo tego woda nie powinna wystąpić z koryta, ponieważ ma

ono na tym odcinku głębokość do ok. 4m. Kopalnia "Mysłowice-Wesoła" będzie

wykonywała odpowiednie zabiegi hydrotechniczne w celu minimalizacji szkód

spowodowanych eksploatacją górniczą.

potok Przyrwa I - na terenach leśnych w rej. zbiornika "Wesoła Fala" projektowana

eksploatacja może wywołać wpływy na ciek o wielkości l kategorii terenu górniczego

oraz obniżenia o wartości maks. ok. O,lm; prognozowane zmiany profilu podłużnego

rzeki nie powinny spowodować zaburzeń warunków hydrologicznych przepływu wody.

Wszystkie kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. prowadzą monitoring

cieków powierzchniowych poprzez wykonywanie pomiarów geodezyjnych zmiany profilu

cieków w rejonie oddziaływania eksploatacji.

Na terenie miasta Katowice kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. zrzucają

wody pochodzące z odwadniania zakładów górniczych do następujących odbiorników:

• KWK Wujek" Ruch "Wujek" - zrzut wód dołowych do rowu "Wujek",

• KWK Wujek" Ruch "Śląsk" - zrzut wód dołowych do rzeki Kłodnicy,

• KWK "Wieczorek" - zrzut wód dołowych do Potoku Bolina Południowa l,

• KWK "Murcki-Staszic" Ruch "Staszic" - zrzut wód dołowych do Potoku Bolina

Południowa l,

• KWK "Murcki - Staszic" Ruch "Boże Dary" - zrzut wód dołowych do rzeki Mlecznej,

• KWK "Mysłowice - Wesoła" Ruch "Wesoła" - zrzut wód dołowych do potoku Pstrążnik.

Kopalnie odprowadzają wody dołowe pochodzące z odwadniania zakładów górniczych do

cieków powierzchniowych na podstawie ważnych pozwoleń wodnoprawnych wydanych przez

Marszałka Województwa Śląskiego lub Wojewodę Śląskiego.

Powyższe informacje zoslały sporzqdzone na podstawie informacji zawartych w planach ruchu kopalń

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. na lata 2015-2017
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