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 BRM.0012.9.10.2016.ŁK 
 
Protokół nr 10/2016 z posiedzenia Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice. 
 
Data posiedzenia: 07.11.2016 r. 
   
Miejsce posiedzenia:  sala 315 Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4 
 
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 14:00 
Godzina zakończenia obrad Komisji: 14:30 
  
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ 
 
Protokolant: Łukasz KOŹLIK  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 5 radnych (na 7 ogółem). 
 
Radny nieobecny: Patrycja GROLIK, Tomasz ROKICKI 
 

1. Pan Mariusz SKIBA – Wiceprezydent Miasta Katowice, 
2. Pan Roman KUPKA – Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska, 
3. Pani Halina FROLIK – Kierownik Biura Geologii i Górnictwa, 
4. Pani Joanna LUBOSIK – Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa, 
5. Pan Konrad KOKOWSKI - Główny Mierniczy Górniczy – Zastępca Dyrektora Mierniczo-

Geologicznego Kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A 
 

 
Porządek posiedzenia Komisji Górniczej 

 
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Aktywność sejsmiczna kopalń węgla kamiennego - wskazanie miejsc na terenie 

miasta Katowice, na których występują wstrząsy pochodzenia górniczego. 

4. Informacja o możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych będących w 

posiadaniu KHW S.A. oraz SRK S.A. 

5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 
___________________________________________________________________________ 
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Pkt. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

Pan Witold WITKOWICZ -  Przewodniczący Komisji Górniczej na wstępie zaznaczył, iż 

otrzymał informację o tym, że przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. nie mogą wziąć 

udział w dzisiejszym spotkaniu i proszą o przesunięcie punktu nr 4 Informacja o możliwości 

zagospodarowania terenów poprzemysłowych będących w posiadaniu KHW S.A. oraz SRK 

S.A. Pan Przewodniczący zawnioskował aby przedmiotowy punkt zdjąć z aktualnego 

posiedzenia komisji i dopisać do posiedzenia w dniu 28 listopada. 

 

Radni, członkowie Komisji Górniczej w głosowaniu: - 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 

głosów „wstrzym.”, pozytywnie zaopiniowali wniosek Przewodniczącego Komisji Górniczej 

Pana Witolda Witkowicza dotyczący zdjęcia punktu nr 4 posiedzenia „Informacja o 

możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych będących w posiadaniu KHW 

S.A. oraz SRK S.A.” 

Następnie Pan Witold WITKOWICZ -  Przewodniczący Komisji Górniczej poddał pod 
głosowanie zmieniony porządek obrad. 
 
Radni, członkowie Komisji Górniczej w głosowaniu: - 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzym.”, bez uwag przyjęli porządek obrad wraz z zmianami zaproponowany 
przez Przewodniczącego Komisji Pana Witolda Witkowicza. 
 
 
Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
 Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej zaznaczył, iż protokół 
dostępny był na stronach portalu Rady Miasta Katowice, jak też można się z nim było 
zapoznać w Biurze Rady Miasta. Wobec braku uwag i pytań ze strony Państwa Radnych, 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 9/2016 z posiedzenia 
Komisji Górniczej, które odbyło się w dniu w dniu  10.10.2016r. 

 
 Radni, członkowie Komisji Górniczej w głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzym.” bez uwag przyjęli protokół nr 9/2016 z posiedzenia komisji w dniu 
10.10.2016r. 

 
 

Pkt. 3. Aktywność sejsmiczna kopalń węgla kamiennego - wskazanie miejsc na terenie 

miasta Katowice, na których występują wstrząsy pochodzenia górniczego. 

 
Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej poprosił Pana Konrada 

Kokowskiego - Głównego Mierniczego Górniczego – Zastępcę Dyrektora Mierniczo-
Geologicznego Kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A o przedstawienie informacji 
związanej z aktywnością sejsmiczną kopalń węgla kamiennego na terenie miasta Katowice. 

 
 



-projekt- 

 

Strona 3 z 5 
 

Konrad KOKOWSKI - Główny Mierniczy Górniczy – Zastępca Dyrektora Mierniczo-
Geologicznego Kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A na wstępie przedstawił 
strukturę Katowickiego Holdingu Węglowego przed przekształceniami oraz strukturę 
aktualną. Jak dodał, aktualnie do końca okresu koncesyjnego kopalnie KHW posiadają ok. 92 
mln ton zasobów operacyjnych do wyeksploatowania. Obecnie kopalnia posiada 9 koncesji 
wydobywczych, z których 7 wymagać będzie przedłużenia przed  rokiem 2020. Katowicki 
Holding Węglowy S. A. przekazała także w ostatnim czasie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
teren po ruchu „Boże Dary” a wcześniej także tereny po KWK „Mysłowice”. Trwają także 
rozmowy dotyczące ewentualnego przekazania KWK „Wieczorek”. Obecnie KHW dąży do 
połączenia infrastruktury dołowej wszystkich kopalń, stąd też działania związane z 
połączeniem KWK „Murcki-Staszic” z KWK „Wujek”. Kolejno zostały zaprezentowane założenia 
planów ruchu z lat 2016 – 2017 oraz generowane przez eksploatację wpływy, które KHW 
stara się ograniczyć w terenie zbudowanym. Jak dodano, praktycznie całość prowadzonej na 
terenie miasta Katowice eksploatacji, prócz niewielkich obszarów w dzielnicy Murcki, odbywa 
się pod terenami niezbudowanymi. Przedstawiono również jakie partie złóż pozostały do 
eksploatacji w bieżącym planie ruchu, oraz z jakich zrezygnowano (Pole Panewnickie, 
południowe rejony dzielnicy Murcki – przekazanie do SRK Ruchu „Boże Dary”) 

Odnosząc się do kwestii rejestracji wstrząsów, Pan Konrad Kokowski zaznaczył, iż KHW 
bazuje na rejestratorach typu AMAG – ARP, których w ilości 15 sztuk rozmieszczone są na 
terenie holdingu. W wyrobiskach zainstalowane są także rejestratory dołowe, które 
doprecyzowują pomiary. 

Sejsmiczność na poszczególnych kopalniach przedstawiała się w następujący sposób: 
 
KWK „Wesoła” – od 1 stycznia 2016 w granicach miasta Katowice wystąpiło 17 

wstrząsów o wartości 1*105 J, nie odnotowano wstrząsów o wartości 1*106 J. Przyspieszenia 
w granicach 400 mm/s2.  

 
KWK „Murcki – Staszic” – od 1 stycznia 2016 w granicach miasta Katowice wystąpiło 

285 wstrząsów o wartości 1*105 J, oraz 32 wstrząsów o wartości 1*106 J. Głównie wstrząsy 
generowała ścian w polu S oraz w polu AB przy lotnisku. Przyspieszenia w granicach 200 
mm/s2. 

 
KWK „Wieczorek” – od 1 stycznia 2016 w granicach miasta Katowice wystąpiło 15 

wstrząsów o wartości 1*105 J, oraz 3 wstrząsy o wartości 1*106 J. Generowała je ściana 314 i 
315 w pokładzie 620 zlokalizowana w południowym rejonie na granicy osiedla Giszowiec. 

 
KWK „Wujek Ruch Wujek” – od 1 stycznia 2016 w granicach miasta Katowice wystąpił 

1 wstrząsów o wartości 1*105 J. Tutaj eksploatacja jest już na ukończeniu. 
 
KWK „Wujek Ruch Śląsk” – od 1 stycznia 2016 w granicach miasta Katowice wystąpiło 

1 wstrząs o wartości 1*106 J. Reszta wstrząsów zlokalizowana była na terenie Rudy Śląskiej, 
ale także odczuwane były przez mieszkańców Katowic, głównie w rejonie Panewnik i osiedla 
Kokociniec. 

 
Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej podziękował za 

przedstawione informacje i otworzył dyskusje w przedmiotowym temacie. 
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Radny Marek CHMIELIŃSKI zapytał jak będzie przedstawiała się sytuacja związana z 
wstrząsami górniczymi w przyszłości. 

 
Konrad KOKOWSKI - Główny Mierniczy Górniczy – Zastępca Dyrektora Mierniczo-

Geologicznego Kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A w odpowiedzi zaznaczył, iż 
patrząc od zachodu to w „Polu Pniewnickim” KHW nie zamierza obecnie prowadzić 
eksploatacji, a KWK „Wujek” nie będzie prowadzić eksploatacji na swoim polu. KWK „Murcki-
Staszic” po uruchomieniu kolejnej ściany w Polu S może wygenerować kolejne wstrząsy. Ta 
eksploatacja uruchomiona zostanie za około pół roku i wtedy będzie można powiedzieć jakiej 
wielkości będą to wstrząsy. 

 
Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej podziękował za 

udzieloną odpowiedź, a wobec braku kolejnych pytań zamknął dyskusje w przedmiotowym 
temacie i zaproponował przejście do kolejnego punktu porządku posiedzenia. 

 
 

Pkt 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 

 
Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej poinformował, iż w 

przedmiotowym punkcie nie wpłynęły do wiadomości komisji żadne dokumenty. 
 
 

Pkt 6. Wolne wnioski. 
 

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej poinformował Państwa 
Radnych, iż na następnym posiedzeniu Komisji przyjmowany będzie plan pracy komisji na rok 
2017, w związku z powyższym rozdany zostanie projekt planu pracy, z wstępnie ustalonymi 
datami posiedzeń i tematyką. Pan Przewodniczący zwrócił się do Państwa Radnych aby w 
miejscach gdzie występują wolne miejsca zaproponowali zagadnienia, które ich zdaniem 
powinny zostać poruszone na obradach komisji w roku 2017. Jak dodał, swoje propozycje 
Radni mogą zgłaszać do Biura Rady Miasta Katowice. 
 
 Radny Józef ZAWADZKI w ramach punktu wolne wnioski zwrócił się z pytaniem 
związanym z likwidacją KWK „Wujek”, gdyż takie opinie dotarły do niego od pracowników, 
którzy boją się o swoje miejsca pracy. 
 

Pan Konrad KOKOWSKI - Główny Mierniczy Górniczy – Zastępca Dyrektora 
Mierniczo-Geologicznego Kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A w odpowiedzi 
zaznaczył, iż obecnie trwają ustalenia dotyczące planu naprawczego dla KHW, w związku z 
tym nie ma żadnych wiążących decyzji, dlatego też nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na 
przedmiotowe pytanie. 

 
Radny Józef ZAWADZKI zwrócił się z prośbą do Strony Prezydenckiej, aby wystosowała 

pismo do Katowickiego Holdingu Węglowego i uzyskała odpowiedź co do przyszłości KWK 
„Wujek”. 
 

 Pan Mariusz SKIBA – Wiceprezydent Miasta Katowice wyjaśnił, iż jako Radny sam 
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może zwrócić się z wnioskiem do Katowickiego Holdingu Węglowego o udzielenie informacji 
co do przyszłości KWK „Wujek”. 
 

  

Pkt 7. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
 Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej wobec braku dalszych 
zgłoszeń do dyskusji stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował przedstawicielowi  
Katowickiego Holdingu Węglowego za przedstawioną informację oraz udzielone wyjaśnienia 
w zakresie analizowanych zagadnień, Stronie Prezydenckiej za udział w dyskusji, a także 
radnym oraz przedstawicielom wydziałów Urzędu Miasta za aktywność podczas obrad 
Komisji. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Protokołował 
 

Łukasz KOŹLIK 

Przewodniczący 
Komisji Górniczej 

 
Witold Witkowicz 

 


