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W związku z posiedzeniem Komisji Górniczej planowanym na dzień 13.04.2015r.
niniejszym przedkładam informację dotyczącą zagadnienia opisanego w punkcie 4 porządku obrad
Komisji.

Wpływ eksploatacji górniczej na projektowane budynki jest jednym z szeregu elementów
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych w określonym terenie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych - § 4 ust 4. kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego
poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań
geotechnicznych gruntu.

Dane wyjściowe do projektowania w tym zakresie znajdują się w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji administracyjnej ustalającej warunki zabudowy
w przypadku braku planu miejscowego.

Zgodnie z przepisami - art 15 ust 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 maja 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym określa się obowiązkowo między
innymi: granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, szczególne warunki
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,w tym zakaz zabudowy.

Zgodnie z art. 17 pkt 6b wyżej wymienionej ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta
uzgadnia projekt planu między innymi z właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie
zagospodarowania terenów górniczych.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwarunkowania
dotyczące zabudowy terenów górniczych są przedmiotem decyzji administracyjnej ustalającej
warunki zabudowy.

W toku prowadzonego w tej sprawie postępowania Prezydent miasta na podstawie art. 53
ust 4 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy uzgadnia przedmiotową decyzję administracyjną między
innymi z właściwym organem nadzoru górniczego w odniesieniu do terenów górniczych.

Organ administracji architektoniczno-budowanej w toku postępowania o udzielenie
pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami - art 35 ust l ustawy Prawo budowlane sprawdza
w pełnym zakresie zgodność projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, jedynie
w odniesieniu do projektu zagospodarowania działki lub terenu. W odniesieniu do projektu
architektoniczno-budowlanego kontrola organu ogranicza się do sprawdzenia:
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1. kompletności projektu, w tym posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń,
sprawozdań;

2. zgodności projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym uwzględnienie
w projekcie warunków górniczych;

3. wykonanie i sprawdzenie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia
budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu (lub jego
sprawdzania) zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Za należyte rozpoznanie właściwości geotechnicznych gruntu, właściwe ustalenie kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego i przyjęcie założeń do projektowania konstrukcji,
przeprowadzenie obliczeń i zaprojektowanie obiektu, w tym zabezpieczeń na szkody górnicze,
odpowiedzialność ponosi projektant obiektu budowlanego.

W trakcie budowy odpowiedzialnym za wybudowanie obiektu zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym jest kierownik budowy, a dokumentem potwierdzającym przebieg budowy,
w tym wykonanie robót zanikających, jest dziennik budowy.

Pomimo wprowadzanych zabezpieczeń na szkody górnicze na terenie Katowic doszło do
przechylenia budynków mieszkalnych, w przeważającej części wysokich.

W ostatnim okresie w latach 2013-2015 wydano pozwolenia na budowę w zakresie
rektyfikacji budynków:

l. w dzielnicy Giszowiec - trzy budynki 11 kondygnacyjne wicloklatkowe
- jeden budynek pięciokondygnacyjny dwuklatkowy

2. w dzielnicy Brynów - osiem budynków niskich jednorodzinnych.
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