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Informacja dotycząca szkód pochodzenia górniczego na drogach na posiedzenie Komisji Górniczej

Problemy zgłaszane przez społeczność lokalną dotyczące negatywnego wpływu
eksploatacji górniczej prowadzonej pod obszarem miasta Katowice

Problemy sygnalizowane przez społeczność lokalną dotyczące negatywnego wpływu

eksploatacji górniczej prowadzonej pod obszarem miasta Katowice znajdują potwierdzenie w

monitoringu prowadzonym przez służby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Uszkodzenia, którym ulegają drogi to głównie

- niekorzystne zmiany niwelety drogi

- powstawanie miejsc bezodpływowych

- dewastacja uzbrojenia podziemnego

W przypadku obiektów mostowych postępuje proces miażdżenia dylatacji.

Wpływy eksploatacji górniczej prowadzonej pod miastem Katowice spowodowały w

ubiegłych latach uszkodzenia nawierzchni szeregu ulic.

W okresie 2014 r. wpływy te wystąpiły w ulicach:

- Pszczyńska (droga krajowa nr 86)

- 73 Pułku Piechoty

- Kołodzieja

- Rolna

- Górniczego Stanu

- Adama

- wiadukt w ciągu ul. Brygadzistów,

i były to uszkodzenia w postaci zaburzeń profilu drogi, wypiętrzeń i spękań nawierzchni,

powstania miejsc bezodpływowych, miażdżenia dylatacji wiaduktu.

W 2014 r. wykonane zostały naprawy:

- KWK "Murcki-Staszic" usunęła szkody górnicze w nawierzchni jezdni DK86 (ul. Bielska)

w rejonie ul. Lędzińskiej oraz ulicy 73 Pułku Piechoty (w rejonie budynku PKP)

- KWK "Wujek" usunęła uszkodzenia w krawężnikach ul. Koszykowej

- KWK "Mysłowice-Wesoła" zlikwidowała szkody w nawierzchni jezdni ul. Kołodzieja

Obecnie toczy się postępowanie w sprawie usunięcia szkód spowodowanych eksploatacją

górniczą w niżej wymienionych obiektach.
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Z obszaru górniczego KWK "Wujek":

1. ul. Upadowa

2. ul. Zgody

3. ul. Brygadzistów - wiadukt

4. ul. Kijowska

5. ul. Rolna

6. ul. Hetmańska

7. ul. Tomasza

8. ul. Dziewięciu z Wujka

Z obszaru KWK "Murcki-Staszic":

l. DKnr 86

Z obszaru KWK "Wieczorek":

1. ul. Adama

2. ul. Górniczego Stanu

W opiniach dotyczących planów eksploatacyjnych Kopalń Katowickiego Holdingu

Węglowego Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach wnioskuje o prowadzenie przez

Kopalnie obserwacji geodezyjnych na drogach znajdujących się w zasięgu wpływów

eksploatacji górniczej. Analiza skutków tej eksploatacji pozwala Zarządowi uzyskać obraz

zmian zachodzących w niwelecie dróg objętych wpływami górniczymi. Materiał ten jest

weryfikowany z monitoringiem prowadzonym przez służby MZU i M w Katowicach.
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WYKAZ SZKÓD GÓRNICZYCH NA DROGACH W LATACH 2014/2015

L.p. Nazwa obiektu Kopalnia Zawarte Realizacja napraw Roszczenia MZU iM
porozumrema Katowice, uwagi

1 2 3 4 5 6

l. ul. Zgody Wujek ugoda z 2012 r., I etap naprawy wykonany przez etap II naprawy Kopalnia
aneks do ugody z KWK na odcinku 73,0 m. zrealizuje po remoncie
2013r. w 2013r. kanalizacji deszczowej w

ramach ugody zawartej z UM
Katowice,
KWK opracowuje dokumentację
przebudowy sieci

2. ul. Upadowa Wujek ugoda z 2007 r, wtoku nie jest rozwiązana sprawa
aneksy do ugody odwodnienia jezdni, występują

zalewania jezdni. KWK
opracowuje dokumentację

3. wiadukt w ciągu ul. Dobrego Wujek protokół z wizji wtoku naprawa dylatacji wiaduktu
Urobku (Brygadzistów) po opracowaniu przez KWK

opinii dotyczącej jego stanu
technicznego i projektu
naprawy



4. ul. Kijowska Wujek protokół ustalenia wtoku przebudowa kanalizacji
uszkodzeń w deszczowej przez KWK
kanalizacji

5. ul. Rolna Wujek protokół z wizji wtoku w związku z niezakończonymi
wpływami górniczymi
MZU i M Katowice domaga się
od KWK wykonania naprawy
doraźnej jezdni w 2015 r.,
naprawa docelowa po
uspokojeniu terenu

6. ul. Hetmańska Wujek protokół z wizji wtoku MZU i M Katowice żąda od
KWK wykonania naprawy
zdeformowanej jezdni po
remoncie kanalizacji

7. ul. Tomasza Wujek protokół wizji wtoku J. w.



8. ul. Dziewięciu z Wujka Wujek protokół z wizji wtoku MZU i M Katowice domaga się
od KWK partycypacji w
kosztach przebudowy jezdni
i chodników w zakresie

wynikającym z
dotychczasowych i przyszłych
wpływów górniczych

9. ul. Koszykowa Wujek ugoda w 2014 r. KWK wykonała
naprawę zdeformowanych
krawężników

10. ul. Pszczyńska (Droga Krajowa Murcki - Staszic ugoda wtoku KWK wykona w 2015 r.
nr 86) naprawę docelową jezdni

wschodniej i zachodniej na
odcinku od ul. Górniczego Stanu
do zjazdu na Murcki

11. ul. Bielska (DK 86) Murcki - Staszic ugoda w 2014 r KWK wykonała
naprawę jezdni w rejonie ul.
Lędzińskiej



12.

13.

14.

15.

ul. 73 Pułku Piechoty

ul. Kołodzieja

ul. Górniczego Stanu

ul. Adama
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Murcki - Staszic

Mysłowice - Wesoła

Wieczorek

Wieczorek

ugoda

protokół z wizji

ugoda

w 2014 r. KWK wykonała
naprawę jezdni w rejonie budynku
PKP

w 2014 r. KWK wykonała
naprawę zdeformowanej jezdni
(uskok 500 m. od granicy miast)

wtoku

wtoku

CE

KWK wykona naprawę doraźną
zdeformowanej jezdni w 2015 r

trwa dalsza eksploatacja KWK w
tym rejonie. Kopalnia wykona w
2015 r. naprawę doraźną.


