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BRM.0012.9.7.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Górniczej  

 

 

Data posiedzenia: 13.07.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315.  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:15 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ 

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych (na 7 ogółem).  

 

Radni nieobecni: 

 

1. Aleksander USZOK 

 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA 

2. Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA 

3. Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK 

4. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Joanna LUBOSIK 

5. Główny Mierniczy Górniczy – Zastępca Dyrektora Mierniczo – Geologicznego KHW S.A. 

Pan Konrad KOKOWSKI 

6. Przedstawiciel Działu Szkód Górniczych KHW S.A Pani Monika OLEKSOWICZ  

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej 

 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Informacja Katowickiego Holdingu Węglowego dotycząca zbiorczych nakładów na 

likwidację szkód górniczych w obiektach miejskich i prywatnych na terenie miasta 

Katowice w latach 2010-2014. Metody minimalizacji kosztów poprzez ograniczenie 

wpływu eksploatacji górniczej na tkankę budowlaną. 

4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

 

________________________________________________________________________________  
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Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ po powitaniu zgromadzonych na 

posiedzeniu gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.  

 

Komisja, jednogłośnie – 4 głosy „za” przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował zebranych, że projekt 

protokołu Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 08.06.2015 r. został zamieszczony na 

stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice w zakładce Komisja Górnicza. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt 

protokołu pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 08.06.2015 r. został przyjęty jednogłośnie 

– 6 głosów „za”. 

 

Ad. 3. Informacja Katowickiego Holdingu Węglowego dotycząca zbiorczych nakładów na 

likwidację szkód górniczych w obiektach miejskich i prywatnych na terenie miasta 

Katowice w latach 2010-2014. Metody minimalizacji kosztów poprzez ograniczenie 

wpływu eksploatacji górniczej na tkankę budowlaną. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji w zakresie zbiorczych nakładów na likwidację szkód górniczych w obiektach miejskich 

i prywatnych na terenie miasta Katowice w latach 2010-2014 oraz metod minimalizacji kosztów 

poprzez ograniczenie wpływu eksploatacji górniczej na tkankę budowlaną. 

 

Główny Mierniczy Górniczy – Zastępca Dyrektora Mierniczo – Geologicznego KHW S.A. Pan 

Konrad KOKOWSKI wyjaśnił, że działalność górnicza Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., 

polegająca na wydobywaniu i sprzedaży węgla kamiennego wiąże się również z oddziaływaniem na 

powierzchnię terenu. W celu ograniczenia ujemnych skutków eksploatacji stosuje się profilaktykę 

budowlaną oraz profilaktykę górniczą. Profilaktyka budowlana polega przede wszystkim na 

zabezpieczaniu nowo wznoszonych obiektów budowlanych w rejonach, gdzie eksploatacja górnicza 

jest prowadzona lub projektowana w przyszłości. O tym, czy dany teren może być wykorzystany do 

zabudowy przesądzają instrumenty planowania i zagospodarowania przestrzennego. Są nimi albo 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo w przypadku braku planu decyzja 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja o warunkach zabudowy na terenach 

górniczych wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego. Treścią takiego 

uzgodnienia, sporządzonego w oparciu o opinię geologiczno - górniczą kopalni na terenie 

górniczym, której projektowana jest inwestycja, mogą być uwarunkowania związane 

z koniecznością uwzględnienia wpływów eksploatacji górniczej, a w konsekwencji niezbędnych 

zabezpieczeń obiektów budowlanych. Inwestor posiadając decyzję o warunkach zabudowy zleca 

wykonanie projektu budowlanego. Projektant, działający na zlecenie inwestora projektuje w oparciu 

o wydaną decyzję obiekt w taki sposób, aby był on odporny na występujące w terenie warunki 

geologiczno-górnicze oraz ewentualne przyszłe wpływy eksploatacji górniczej, a także 

zabezpieczony na określoną kategorię przydatności terenu górniczego do zabudowy. Dobór tych 

zabezpieczeń przez projektanta ma charakter subiektywny i objęty jest prawami autorskimi. 

Przykładem takiego zabezpieczenia obiektu w poziomie fundamentów mogą być np. ściągi 

http://www.katowice.eu/
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przekątniowe, które poza terenem górniczym nie są stosowane, żelbetowe wieńce na poziomie 

stropów, przerwy dylatacyjne umożliwiające nierównomierne osiadanie budynków o znacznych 

rozmiarach rzutu poziomego lub o nieregularnych kształtach. Profilaktyka górnicza realizowana jest 

poprzez ustanowienie filarów ochronnych, stosowanie odpowiednich systemów eksploatacji (np. 

eksploatacja na warstwy), sposób likwidacji przestrzeni wyeksploatowanej (zawał, podsadzka), 

zmniejszenie intensywności eksploatacji (ograniczenie prędkości), - zmniejszenie ilości 

występujących wstrząsów, kształtowanie frontów eksploatacyjnych. Następnie Pan Dyrektor 

omówił zasięg wpływów projektowanej eksploatacji wg Planu Ruchu na lata 2015-2017, 

prognozowane deformacje powierzchni terenu, prognozowane osiadania powierzchni terenu jak 

również numeryczny model terenu – Model różnicowy 2012-2014. Pan Dyrektor przedstawił 

również szczegółowe dane dotyczące kosztów usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu 

górniczego w latach 2010 – 2014 oraz zwrot kosztów zabezpieczeń w latach 2010 – 2014. 

 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Witold 

WITKOWICZ zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja przyjęła 

do wiadomości przedłożoną informację 

 

Ad. 4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował, że na dziejesz posiedzenie 

Komisji nie wpłynęła dodatkowa korespondencja.  

 

Ad. 5. Wolne wnioski. 

 

Radny Józef ZAWADZKI zapytał, kiedy planowana jest likwidacja zbiornicy złomu przy ul. 

Załęskiej. Mieszkańcy pobliskich bloków w dalszym ciągu uskarżają się na uciążliwe sąsiedztwo. 

Zdaniem Pana radnego należy jak najszybciej zakończyć tą sprawę.   

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA stwierdził, że sprawa jest w toku. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przygotowane na posiedzenie Komisji 

Infrastruktury i Środowiska.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA dodała, że 

sprawa na chwilę obecną znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Jest to organ 

nadrzędny w stosunku do miasta, zatem miasto może jedynie prosić o przyspieszenie działań nie 

może niczego nakazać.   

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA stwierdził, że tak jak wspomniał Pan 

Naczelnik poruszamy się w pewnym określonym porządku instytucjonalnym, zatem pewna 

hierarchia musi zostać zachowana.  

 

Radny Józef ZAWADZKI poprosił o przygotowanie informacji w tym zakresie na piśmie tak by 

mieszkańcy również mogli się z nią zapoznać.  

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący 

stwierdził, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  

 

Ad. 6. Zakończenie posiedzenia.  
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Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ podziękował zebranym za udział 

w posiedzeniu. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała  

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

Przewodniczący Komisji Górniczej 

 

Witold WITKOWICZ 

 


