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BRM.0012.9.2.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Górniczej  

 

 

Data posiedzenia: 16.02.2015 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 15:00 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ 

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

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

 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA 

2. Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara LAMPART 

3. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych 

Pani Mirosława STACHURA – JELEŃ 

4. Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNY 

5. Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK 

6. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Joanna LUBOSIK 

7. Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. Pan Andrzej GUT 

8. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej                  

w Katowicach Pani Jolanta BAŃKOWSKA  

9. Kierownik Działu Dokumentacji i Inwestycji Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach Pani Małgorzata KARPIEL 

10. Główny Inżynier Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - Kierownik Wydziału Technicznego 

Pan Marek ADAMCZYK 

11. Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej 

 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

3. Problemy zgłaszane przez społeczność lokalną dotyczące negatywnego wpływu 

eksploatacji górniczej prowadzonej pod obszarem miasta Katowice. Szacunkowa 

informacja dotycząca ilości zgłaszanych szkód górniczych w zasobach miasta.  
 

4. Informacja na temat planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

w Katowicach. 
 

5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 
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6. Wolne wnioski. 
 

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

___________________________________________________________________  

 

 

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 – 3 głosy „za” przyjęła proponowany porządek posiedzenia (jedna osoba nie 

brała udziału w głosowaniu). 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował zebranych, że projekt 

protokołu Nr 1/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 12.01.2015 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 1/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 12.01.2015 r. został przyjęty jednogłośnie 

– 3 głosy „za” (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu). 

 

Ad. 3. Problemy zgłaszane przez społeczność lokalną dotyczące negatywnego wpływu 

eksploatacji górniczej prowadzonej pod obszarem miasta Katowice. Szacunkowa 

informacja dotycząca ilości zgłaszanych szkód górniczych w zasobach miasta. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji dotyczącej problemów zgłaszanych przez społeczność lokalną w zakresie negatywnego 

wpływu eksploatacji górniczej prowadzonej pod obszarem miasta Katowice. 

 

Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK wyjaśniła, że najbardziej 

uciążliwym i odczuwalnym skutkiem eksploatacji węgla kamiennego dla mieszkańców Katowic są 

uszkodzenia w obiektach budowlanych, w tym w drogach i urządzeniach wodno-kanalizacyjnych 

oraz odczuwanie wstrząsów wywołanych eksploatacją górniczą. W 2014 r. mieszkańcy Katowic 

zwracali się pisemnie i telefonicznie do Urzędu Miasta Katowice w następujących problemach dot. 

negatywnego wpływu eksploatacji górniczej: 

• czy i na jakim terenie górniczym znajduje się nieruchomość bądź obiekt budowlany, 

• do kogo należy się zwracać w sprawie szkód spowodowanych eksploatacją górniczą, 

• skargach na odczuwane wstrząsy pochodzenia górniczego, 

• skargach na nienależytą naprawę szkody przez przedsiębiorcę, 

• skargach na nieuznanie szkody przez przedsiębiorcę, 

• zapadliskach na terenie pogórniczym. 

Pani Kierownik dodała, że pracownicy Biura Geologii i Górnictwa podają mieszkańcom Katowic 

informacje nt. terenów górniczych i procedury w załatwianiu spraw związanych z usuwaniem szkód 

górniczych. Jednocześnie pracownicy informują, że o szczegółowe informacje dot. warunków 

geologiczno-górniczych należy zwracać się do właściwego organu nadzoru górniczego 

http://www.katowice.eu/
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(Okręgowego Urzędu Górniczego lub Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach) albo do 

przedsiębiorcy górniczego - Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Pani Kierownik podkreśliła, 

że regulacje prawne odnoszące się do usuwania, a także zapobiegania szkodom wywołanym 

ruchem zakładu górniczego określone są w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze oraz w przepisach zawartych w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 144 ust. 

1 ww. ustawy w przypadku wystąpienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego 

właściciel obiektu może żądać naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego. 

Właściciel obiektu występuje z wnioskiem o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu 

górniczego do przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkodę. 

 

Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. Pan Andrzej GUT szczegółowo omówił jak 

przebiega współpraca Katowickich Wodociągów S.A. z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. 

w zakresie szkód w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice. Pan Prezes 

podkreślił, że wnioski KW S.A. są załatwiane na mocy porozumień z Kopalniami KHW S.A. a nie 

spraw sądowych w miarę na bieżąco.  

 

Główny Inżynier Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - Kierownik Wydziału Technicznego Pan 

Marek ADAMCZYK stwierdził, że wpływy eksploatacji górniczej prowadzonej pod miastem 

Katowice spowodowały w ubiegłych latach uszkodzenia nawierzchni szeregu ulic. W okresie 2014 

r. wpływy te wystąpiły w ulicach: Pszczyńskiej (droga krajowa nr 86), 73 Pułku Piechoty, 

Kołodzieja, Rolnej, Górniczego Stanu, Adama oraz na wiadukcie w ciągu ul. Brygadzistów i były 

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

miejsc bezodpływowych, miażdżenia dylatacji wiaduktu. Pan Kierownik dodał, że w 2014 r. 

wykonane zostały następujące 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 obiektach: z obszaru górniczego KWK "Wujek": ul. Upadowa, ul. Zgody, ul. Brygadzistów – 

wiadukt, ul. Kijowska, ul. Rolna, ul. Hetmańska, ul. Tomasza oraz ul. Dziewięciu z Wujka; 

z obszaru KWK "Murcki-Staszic" – DK nr 86, natomiast z obszaru KWK "Wieczorek" - ul. Adama 

oraz ul. Górniczego Stanu. 

 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach Pani Jolanta BAŃKOWSKA wyjaśniła, że KZGM otrzymał jedynie pojedyncze 

zgłoszenia od użytkowników lokali dotyczące negatywnych skutków eksploatacji górniczej 

w zasobach miasta. W roku 2011 były to 2 zgłoszenia. Jedno z ul. Bielskiej 28,30 - wniosek z dnia 

14.11.2011 r. o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego. W odpowiedzi 

pismo KWK "Murcki - Staszic" o odmowie uznania szkód ze względu na fakt, że nieruchomości od 

1994 r. są poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej. Drugie z ul. Górniczego Stanu 43/11 - 

wniosek z dnia 14.11.2011 r. o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego. 

W odpowiedzi pismo KWK „Murcki – Staszic” z dnia 02.02.2012 r. o odmowie uznania szkód ze 

względu na fakt, że wpływy eksploatacji górniczej zanikły do 2009 r. W roku 2013 KZGM 

otrzymał l zgłoszenie z ul. Słupskiej 22 - wniosek z dnia 27.03.2013 r. o naprawienie szkody 

spowodowanej ruchem zakładu górniczego. W tej spawie została zawarta ugoda o naprawienie 

szkody w dniu 05.09.2014 r. z terminem realizacji robót do 31.12.2014 r., a następnie aneks z dn. 

19.12.2014 r. do ugody, przedłużający termin realizacji robót do 30.06.2015 r. W roku 2014 również 

miało miejsce l zgłoszenie ul. Bielska 28,30 - wniosek z dnia 03.06.2014 r. o naprawienie szkody 

spowodowanej ruchem zakładu górniczego (wstrząsy zgłoszone przez mieszkańców). 
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W odpowiedzi wpłynęło pismo KWK „Murcki – Staszic” z dnia 18.06.2014 r. o odmowie uznania 

szkód ze względu na fakt, że zarejestrowane przez kopalnię wstrząsy miały miejsce w Brynowie 

i nie mogły one mieć negatywnego wpływu na przedmiotowe budynki. Pani Dyrektor zauważyła, 

że w działaniach KHW S.A. dochodzi tu do pewnych niekonsekwencji. KHW S.A. uznaje, bowiem 

szkody MZUiM tymczasem nie uznaje szkód KZGM mimo ze chodzi o tą samą ulicę.  

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że prawo dopuszcza oprócz naprawy szkody przez KHW S.A. również wypłacanie 

odszkodowań celem naprawy szkody przez poszkodowanego, jednakże ustawodawca nie nakreślił 

ram kontroli. Często bywa tak, że dotychczasowy użytkownik sprzedaje nieruchomość. Służby 

prawne KHW S.A. podpisując ugodę starają się również zawrzeć wszelakie zapisy w księgach 

wieczystych, by każdorazowy następca był świadom tego co kupuje. Jeśli jednak nie dochodzi do 

ugody z poszkodowanym to pozostaje droga sądowa. Mamy kilka takich spraw, które ciągną się już 

od kilku lat. Jeśli chodzi o współpracę z MZUiM to staramy się wszystkie szkody w zależności od 

analizy wpływów i planowanej eksploatacji naprawiać. Jeśli istnieje taka możliwość to dzielimy to 

na dwa czasookresy. Naprawy doraźne związane z trwającą eksploatacją i te po zakończeniu 

eksploatacji. Co do substancji mieszkaniowej to kwestia rozbieżności zostanie wyjaśniona. To, że 

jedne szkody są uznawane inne nie wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy. W zakresie 

współpracy z Katowickimi Wodociągami S.A. zawsze staramy się dojść do konsensusu, podobnie 

jak z każdym poszkodowanym, szukamy rozwiązań polubownych. Holding nie chce wydawać 

pieniędzy na postępowania sądowe.                  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zapytał czy jest w Urzędzie Miasta osoba 

odpowiedzialna za zbieranie informacji, na jakim etapie są ugody, z kim są zawierane, jeśli chodzi o 

jednostki miejskie. Pan Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie czy to jest gdzieś centralnie 

gromadzone, tak by te informacje mogły być później koordynowane? Jeśli nie ma takiej osoby to 

czy nie watro by było komuś powierzyć takie zadania? 

 

Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK wyjaśniła, że nie ma takiej bazy. 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA omówił jak wygląda praktyczna strona 

zbierania informacji dotyczących powstawania szkód górniczych na tkance miejskiej. Pan 

Prezydent podkreślił, że temat ten wielokrotnie poruszany był m.in. na Komisji Infrastruktury 

i Środowiska nie tylko w omawianym dziś zakresie, ale również w zakresie wpływu eksploatacji 

górniczej na ekosystem miasta. Pan Prezydent stwierdził, że tak już wspomniał Pan Dyrektor jest 

wola ze strony KHW. S.A. współpracy w zakresie usuwania negatywnych aspektów eksploatacji 

górniczej. Oczywiście pojawiają się rozbieżności, co do oczekiwań stron w tym zakresie, ale 

staramy się wypracować kompromis i dążyć do najlepszych rozwiązań.    

    

Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK odnosząc się do kwestii powstania 

centralnego rejestru stwierdziła, że osoby fizyczne mogą nie chcieć by ich dane znalazły się w tym 

dokumencie. Jeśli chodzi o miejskie jednostki to Biuro dostaje takie informacje w rocznych 

sprawozdaniach. Szczegółowych danych jednak nie posiada. Jeśli chodzi o osoby fizyczne to jest 

ochrona danych osobowych i nie możemy takiej bazy prowadzić. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ stwierdził, że w swoim pytaniu wskazywał 

na jednostki miejskie, a nie osoby fizyczne. Chodziło o koordynację informacji między jednostkami 

miejskimi, tak aby w sytuacji gdy MZUiM ma zawartą ugodę, KZGM też o tym wiedział jeśli 

dotyczy to tego samego obszaru. Zatem chodzi o koordynacje informacji, które spływają na temat 

ugód z KHW S.A.      
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Radny Józef ZAWADZKI poprosił o wyjaśnienie czy w tym roku zostanie zrealizowana 

kompleksowa modernizacja ul. Zgody wraz z chodnikami. 

 

Główny Inżynier Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - Kierownik Wydziału Technicznego Pan 

Marek ADAMCZYK wyjaśniła, że w tym zakresie została zawarta ugoda z KWK „Wujek” 

w 2012 roku. Do tejże ugody powstał aneks w 2013 roku. Pierwszy etap naprawy wykonany przez 

KWK „Wujek” został w 2013 roku. Etap drugi naprawy Kopalnia zrealizuje po remoncie 

kanalizacji deszczowej w ramach ugody zawartej z Urzędem Miasta Katowice w zakresie, której 

KWK „Wujek” opracowuje dokumentacje przebudowy sieci. Pan Kierownik dodał, że z informacji 

Kopalni wynika, że ta ulica w tym roku będzie realizowana.    

 

Radny Aleksander USZOK poruszył kwestię Parku Leśnego na Muchowcu. Tam w ostatnim 

czasie pojawiły się tablice informujące o powstaniu rozlewiska wodnego. Pan radny zapytał czy to 

jest efekt działalności górniczej oraz jakie w związku z tym zostaną podjęte kroki. Pan radny 

stwierdził, że w otrzymanym sprawozdaniu brakuje informacji dotyczącej szkód górniczych na 

terenach leśnych.  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA stwierdził, że temat dotyczył szkód 

górniczych zgłaszanych przez społeczność lokalną w zasobach miejskich. Pan Prezydent zauważył, 

że sprawą zmian w środowisku leśnym na terenie Nadleśnictwa Katowice spowodowanych 

eksploatacją górniczą kopalń KHW S.A. zajmowały się cyklicznie Komisje Górnicza oraz 

Infrastruktury i Środowiska podczas wspólnych posiedzeń wyjazdowych. Wówczas to możliwe 

było przeprowadzenie wizji lokalnej w tym zakresie i ocena rzeczonych szkód.  

 

Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK stwierdziła, że wspomniany przez 

Pana radnego park zarządzany jest przez Zakład Zieleni Miejskiej. W tej chwili są prowadzone 

rozmowy pomiędzy KHW S.A. a ZZM w Katowicach. Pani Kierownik zwróciła uwagę, że w tym, 

rejonie prowadzona jest eksploatacja w wyniku, której tworzą się zalewiska. Należy jednak 

udrożnić wszystkie przepusty, by zminimalizować szkody w ekosystemie.   

 

Wobec braku dalszych 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. Informacja na temat planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

w Katowicach. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji na temat planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.w Katowicach. 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną szczegółowo omówił jak wyglądają plany 

ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach na najbliższe lata.  

  

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zapytał gdzie na terenie Katowic 

prowadzona jest eksploatacji systemem zawałowym? 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że eksploatacja systemem zawałowym prowadzona jest od strony zachodniej pod 

granicami Rudy Śląskiej. Ma to nieznaczny wpływ na miasto Katowice. W zakresie eksploatacji 
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pokładu 409 - Panewniki Kopalnie schodzą w kierunku Mikołowa, w kierunku terenów leśnych. 

W skrzydle wschodnim zaniechano eksploatacji z uwagi na osiedla i protesty mieszkańców. 

Holding stara się zawsze, o ile jest to możliwe, znaleźć kompromis i koncentruje swoją eksploatację 

w Panewnikach w skrzydle zachodnim tego pokładu. Kolejna eksploatacja zawałowa KWK 

„Wujek”, ale złoże KWK „Staszic” prowadzona jest na północ od dzielnicy Murcki. KWK „Wujek” 

zrezygnowała z eksploatacji podsadzkowej z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne. KWK 

„Wesoła” całą eksploatację prowadzi w systemie zawałowy. Jedyne ściany podsadkowe na chwilę 

obecną to jest ściana 471, 232, 222 oraz ściana 399.  

 

Wobec braku dalszych 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. 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował, że na dziejesz posiedzenie 

Komisji nie wpłynęła dodatkowa korespondencja.  

 

Ad. 6. Wolne wnioski. 

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, iż 

porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  

 

Ad. 7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ podziękował zebranym za udział 

w posiedzeniu. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała  

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

Przewodniczący Komisji Górniczej 

 

Witold WITKOWICZ 

 


