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BRM.0012.9.3.2016.AM

Protokół Nr 3/16 z posiedzenia Komisji Górniczej 

Data posiedzenia: 14.03.2016 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:18

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ

Protokolantka: Alicja MAZUR

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

Radni nieobecni: Tomasz ROKICKI

Zaproszeni goście:
 

1. Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA 
2. Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK
3. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Joanna LUBOSIK
4. Dyrektor Gł. Inż. Mierniczo-Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL
5. Główny Inżynier ds. Mierniczo – Geologicznych, Kierownik Działu Mierniczo -Geologicznego

KWK „Wujek” Pan Andrzej PÓDA

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Eksploatacja KHW S.A. KWK „Wujek” w polu „L” w OG „Giszowiec I” - omówienie 

wyników monitoringu w rej. źródeł rzeki Kłodnicy, postęp robót eksploatacyjnych.

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. 
    
Radni, jednogłośnie – 5 głosów „za” przyjęli proponowany porządek posiedzenia, bez uwag.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował zebranych, że projekt protokołu Nr
2/16  z  posiedzenia  Komisji  Górniczej  w  dniu  1.02.2016  r.  jest  dostępny  w  Prezydium  Komisji
Górniczej.

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt
protokołu pod głosowanie. 

Protokół Nr 2/16 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 1.02.2016 r. został przyjęty jednogłośnie –
5 głosów „za”, bez uwag.

Ad. 3. Eksploatacja KHW S.A. KWK „Wujek” w polu „L” w OG „Giszowiec I” - omówienie wyników
monitoringu w rej. źródeł rzeki Kłodnicy, postęp robót eksploatacyjnych.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z próbą o przedstawienie informacji
będącej przedmiotem obrad Komisji. 

Pan Adrian BROL Dyrektor Gł. Inż. Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A.  poprosił o przedsta-
wienie prezentacji multimedialnej Pana Andrzeja Pódę Głównego Inżyniera ds. Mierniczo – Geolo-
gicznych, Kierownika Działu Mierniczo -Geologicznego KWK „Wujek”. 

Pan Andrzej PÓDA Główny Inżynier ds. Mierniczo – Geologicznych, Kierownik Działu Mierniczo
-Geologicznego KWK „Wujek”  przedstawił i szczegółowo omówił prezentację multimedialną, doty-
czącą: Oceny oddziaływania prowadzonej eksploatacji górniczej pokładu 405 w Polu „L” na elemen-
ty środowiska w rejonie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Źródła Kłodnicy w roku 2014.  Pan
Póda nadmienił,  że eksploatacja w polu „L”, która jest w tej chwili prowadzona, była przedmiotem
uzgodnień i porozumienia zawartego pomiędzy miastem Katowice a KHW S.A. i jest przewidziana
do końca obowiązywania koncesji do roku 2020. Ponadto Pan Póda nadmienił, że na podstawie ob-
serwacji i opracowań:

 „Ekspertyza środowiskowa z uwzględnieniem prognozowanych zmian warunków hydroge-
ologicznych w rejonie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Źródła Kłodnicy” w aspekcie
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projektowanej eksploatacji  górniczej KWK „Wujek” w pokładach 405 i 407/4  w polu „L”
sporządzonego przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w 2012 roku.

 „  Określenie zakresu i sposobu prowadzenia monitoringu wraz z projektami  i założeniem
niezbędnych sieci obserwacyjnych oraz pomiarami początkowymi w zakresie stanu środowi-
ska, warunków hydrograficznych, ukształtowania powierzchni i uzbrojenia terenu, w aspek-
cie projektowanej eksploatacji górniczej KWK „Wujek” w pokładach 405 i 407/4 w polu L”
sporządzonego przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w 2013 roku.

ustalony został zakres i sposób monitoringu elementów środowiska w rejonie Zespołu Przyrodniczo
– Krajobrazowego „Źródła Kłodnicy” w aspekcie prowadzonej eksploatacji górniczej KHW S.A. KWK
„Wujek”,  w Polu „L”, OG „Giszowiec I" oraz wspomniał, że obserwacje i ocenę oddziaływania na
środowisko prowadzonej  eksploatacji  w rejonie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Źródła
Kłodnicy” na zlecenie KHW S.A. w 2014 roku przeprowadził Główny Instytut Górnictwa w Katowi-
cach. Pan Póda szczególną uwagę zwrócił na następujące aspekty w zakresie monitoringu wód po-
wierzchniowych i podziemnych oraz obserwacji terenu:

 W okresie objętym monitoringiem wód podziemnych i powierzchniowych, od lipca 2013
roku do stycznia 2015 roku stwierdzono wahania głębokości zwierciadła wód względem sta-
nu tzw. zerowego, które wynosiły od -0,18 m do +1,83 m. W okresie tym wahania rzędnej
zwierciadła wód podziemnych wynosiły od -0,43 m do +1,37 m.

 Po rozpoczęciu eksploatacji górniczej w polu L w grudniu 2013 r. do kwietnia/maja 2014 r.
odnotowano wzrost rzędnej zwierciadła wód podziemnych w piezometrach. Po tym okresie
zanotowano powolne zmniejszanie się rzędnej zwierciadła.

 Między kwietniem a sierpniem 2014 roku obniżył się bezwzględny poziom zwierciadła wód
czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Po tym okresie nastąpiło odbudowanie zwier-
ciadła wód podziemnych, tj. powrót do stanu pierwotnego, uwarunkowanego wysokością
bazy drenażu. Jednocześnie w tym okresie wystąpiły nasilone opady atmosferyczne. W tak
krótkim okresie czasu nie da się jednoznacznie ocenić, czy decydujący wpływ na zmianę po-
łożenia zwierciadła wód podziemnych miało natężenie zasilenia wód gruntowych opadami
atmosferycznymi czy też wpływ eksploatacji górniczej.

 W okresie od maja 2013 do lutego 2015 r. przeprowadzono łącznie 7 pomiarów prędkości
przepływu wód w ciekach powierzchniowych. W tym okresie natężenie przepływu wód w
rzece Kłodnica wahało się od 0,03 m3/min w porze letniej (w początkowym fragmencie cie-
ku) do 3,6 m3/min po zimowej odwilży. W trakcie upalnej pogody w początkowych odcin-
kach rzeki oraz w Rowie Południowym nie stwierdzano przepływu wód powierzchniowych.

 Obniżenia powierzchni terenu wywołane dokonaną eksploatacją górniczą, oraz istniejące
groble zbiornika i przepusty spowodowały generalnie spowolnienie spływu wód podziem-
nych i powierzchniowych z opiniowanego terenu. Zmiany te są korzystne dla warunków sie-
dliskowych roślin występujących na tym obszarze. Po całkowitym ujawnieniu się wpływów
eksploatacji oraz wyeksploatowaniu kolejnych ścian, warunki siedliskowe roślin ulegną dal-
szej poprawie. 
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 Pomiary obniżeń powierzchni są prowadzone na terenie ZPK Źródła Kłodnicy i w jego są-
siedztwie na sieci linii. Od września 2013 roku do października 2014 roku punkty obserwa-
cyjne obniżyły się do 0,58 m nad centralną częścią ściany III L, w pobliżu zbiornika na Kłod-
nicy. Największe zaobserwowane obniżenia są ponad dwukrotnie mniejsze od wartości obli -
czonych. Wynika to przede wszystkim z tego, że pomiary przeprowadzone w październiku
nie obejmowały całego procesu obniżenia powierzchni spowodowanego eksploatacją pro-
wadzoną do października, a obliczone wartości są wartościami końcowymi (przyjęto założe-
nie natychmiastowego ujawniania się wpływów, bez opóźnień). Należy też dodać, że rela-
tywnie małe wartości wskaźników deformacji powierzchni w stosunku do grubości wybra-
nego pokładu w przypadku eksploatacji prowadzonej pojedynczą ścianą w pokładach niena-
ruszonych są zjawiskiem częstym. 

Pan Adrian BROL Dyrektor Gł. Inż. Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. nadmienił, że KHW
S.A. do końca marca przygotuje kolejna analizę przedmiotowego rejonu, a obecnie jest na etapie
podpisywania umowy na kolejny rok.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ podziękował za udzielone informacje i otworzył
dyskusję w przedmiotowym punkcie porządku obrad. 

Pan Roman KUPKA Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska przekazał swoje sugestie na te-
mat sposobu zestawiania danych w opracowaniu analiz za poszczególne lata.

Pan Adrian BROL Dyrektor Gł. Inż. Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. zaznaczył, że zesta-
wienie danych odbywa się w sposób uzgodniony, w oparciu o opinię specjalistów GIG-u w tej spra-
wie.

Pan Andrzej PÓDA Główny Inżynier ds. Mierniczo – Geologicznych, Kierownik Działu Mierniczo
-Geologicznego KWK „Wujek”   w uzupełnieniu wypowiedzi podkreślił, że zmniejszone spadki na
rzece Kłodnicy sprzyjają zatrzymaniu wody w rejonie w okresie suszy i jest to zjawisko korzystne dla
występującej tam szaty roślinnej.

Pan radny Józef ZAWADZKI zapytał o plany, dotyczące KWK Wujek Ruch Śląsk.

Pan Adrian BROL Dyrektor Gł. Inż. Mierniczo-Geologiczny Kopalń KHW S.A.  zaznaczył, że nie ma
wiedzy w tym temacie i skierował Pana radnego Józefa ZAWADZKIEGO z tym pytaniem do Zarządu
KHW S.A.

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji Pan Witold
WITKOWICZ zamknął dyskusję w przedmiotowym punkcie porządku obrad.
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Ad. 4.  Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie Komi-
sji nie wpłynęły żadne uchwały oraz dodatkowa korespondencja. 

Ad. 5. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zapytał czy Państwo radni mają jeszcze jakieś py-
tania lub wnioski.

Wobec  braku  zgłoszeń w tym  punkcie  porządku posiedzenia  Pan  Przewodniczący  stwierdził,  iż
porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany. 

Ad. 6. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący  Komisji  Pan  Witold  WITKOWICZ  podziękował  zebranym  za  udział
w posiedzeniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała 

Alicja MAZUR

Przewodniczący Komisji Górniczej

Witold WITKOWICZ
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