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BRM.0012.9.6.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Górniczej  

 

 

Data posiedzenia: 08.06.2015 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:20 

Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Aleksander USZOK 

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

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

 

Radni nieobecni: 

 

1. Witold WITKOWICZ 

 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA 

2. Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara LAMPART 

3. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Joanna LUBOSIK 

4. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Sabina DENYSENKO 

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

6. Główny Specjalista Główny Inżynier do spraw Ochrony Środowiska KHW S.A. Urszula 

MIESZCZAK 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej 

 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

3. Wpływ eksploatacji górniczej prowadzonej na terenie miasta Katowice na doliny rzeczne. 

Zaburzenia profilu rzeki związane z osiadaniem powierzchni, oraz zmiany 

fizykochemiczne związane z odprowadzaniem wód dołowych na przykładzie rzeki 

Mleczna oraz potoku „Pstrążnik". 
 

4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 
 

4.1. Pismo dotyczące projektu zmniejszenia granic obszaru górniczego "Murcki I" KWK 

"Murcki - Staszic" Ruch "Boże Dary" i terenu górniczego "Murcki I" położonego 

w południowo - zachodniej części miasta Katowice.  
 

4.2. Pismo dotyczące planu ruchu likwidowanej oznaczonej części podziemnego zakładu 

górniczego KHW S.A. KWK "Mysłowice - Wesoła" Ruch "Mysłowice". 
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5. Wolne wnioski. 
 

6. Zakończenie posiedzenia.  

 

________________________________________________________________________________  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Aleksander USZOK 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. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Aleksander USZOK poinformował zebranych, że projekt 

protokołu Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 11.05.2015 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 Wiceprzewodniczący Komisji poddał 

projekt protokołu pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 11.05.2015 r. został przyjęty jednogłośnie 

– 4 głosy „za”. 

 

Ad. 3. Wpływ eksploatacji górniczej prowadzonej na terenie miasta Katowice na doliny 

rzeczne. Zaburzenia profilu rzeki związane z osiadaniem powierzchni, oraz zmiany 

fizykochemiczne związane z odprowadzaniem wód dołowych na przykładzie rzeki 

Mleczna oraz potoku „Pstrążnik". 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Aleksander USZOK zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji dotyczącej wpływu eksploatacji górniczej prowadzonej na terenie miasta Katowice na 

doliny rzeczne. Zaburzenia profilu rzeki związane z osiadaniem powierzchni, oraz zmiany 

fizykochemiczne związane z odprowadzaniem wód dołowych na przykładzie rzeki Mleczna oraz 

potoku „Pstrążnik”. 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
przedstawił zebranym prezentację multimedialną w zakresie będącym przedmiotem obrad Komisji. 

Pan Dyrektor zwrócił uwagę na granicę obszarów górniczych KHW S.A. z zaznaczeniem rzek 

potoków w granicach administracyjnych gminy Katowice (rzeki: Ślepiotka, Kłodnica, Mleczna. 

Potok Pstrążnik oraz Bolina). Pan Dyrektor omówił szczegółowo zasięg wpływów eksploatacji 

w obecnym planie ruchu 2015-2017. Odnosząc się do kwestii deformacji Pan Dyrektor podkreślił, 

że nie mają one dużego przełożenia na koryta rzek. Najważniejszym jest projektowane osiadanie. 

Pan Dyrektor dodał, że nie ma żadnych przeciwspadków i podtopień za wyjątkiem jednego, który 

występuje przy ul. Szarych Szeregów. Prowadzony jest tu jednak projekt KHW S.A. wraz 

z Nadleśnictwem celem usunięcia tej szkody. KHW S.A. od 2012 roku prowadzi cykliczny pomiar 

rzeźby terenu, numeryczny model terenu wraz z ortofotomapą. Następnie Pan Dyrektor omówił 

kwestię usunięcia szkody, która powstała w oddziałach leśnych 217. Odnosząc się do analiz fizyko-

chemicznych Pan Dyrektor podkreślił, że KHW S.A. posiada wszelkie stosowne zezwolenia w tym 

zakresie, wykonuje przywołane decyzjami badania, próby u wylotu kolektorów, które eksploatuje. 

http://www.katowice.eu/
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Nie ma żadnych przekroczeń czy odchyleń od wydanych pozwoleń.                   

 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Aleksander USZOK poprosił o uszczegółowienie kwestii 

rozlewiska przy ul. Szarych Szeregów. 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że był tam problem z uzgodnieniem dokumentacji, pozyskaniem zgodny na zmianę 

koncepcji, niemniej jednak KHW S.A. tą szkodę wspólnie z Nadleśnictwem w niedługim czasie ma 

usunąć.  

 

Radny Marek CHMIELIŃSKI zapytał, w jakim kierunku zmierzają te uzgodnienia? 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że były dwie różne koncepcje rozwiązania tego problemu. Bez względu na to, która 

koncepcja zostanie ostatecznie wybrana KHW S.A. chce usunąć tą szkodę, bo do tego obligują 

Spółkę przepisy prawa, zatem Holding współpracuje z Nadleśnictwem by ten projekt zrealizować.    

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Wiceprzewodniczący Komisji Pan 

Aleksander USZOK zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja 

przyjęła do wiadomości przedłożoną informację 

 

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

 

Ad. 4.1. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Aleksander USZOK poinformował zebranych, że do Komisji 

wpłynęło pismo dotyczące projektu zmniejszenia granic obszaru górniczego "Murcki I" KWK 

"Murcki - Staszic" Ruch "Boże Dary" i terenu górniczego "Murcki I" położonego w południowo - 

zachodniej części miasta Katowice.  

 

Radny Marek CHMIELIŃSKI zwrócił się z prośbą o uszczegółowienie kwestii poruszonej 

w przywołanym piśmie.  

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że w związku z sytuacją, jaka nastąpiła w górnictwie rząd podjął próbę pomocy branży 

górniczej poprzez SRK celem ratowania spółek węglowych. Wprowadzenie ustawy 

o funkcjonowaniu górnictwa daje możliwość poprawy bieżącej działalności KHW S.A. Oznaczona 

w piśmie część zakładu górniczego będzie przekazana do likwidacji. Nie mówimy o całym 

zakładzie z uwagi na to, że Kopalnie Murcki i Staszic w 2010 roku zostały połączone. Przez te 5 lat 

nastąpiło już znaczne zżycie infrastruktury dołowej płytkiej Koplami Murcki i głębokiej Kopalni 

Staszic. W związku z powyższym jedynym wyjściem z tej sytuacji jest odejście w kierunku 

oznaczonej części zakładu, ale wiąże się to z koniecznością zmniejszenia koncesji. Podjęte zostały 

już kroki prawne, techniczne, ekonomiczne celem zoptymalizowania koncesji do utworzenia 

modelu Kopalni Murcki – Staszic, jako jednego ruchu Staszic i dania Spółce możliwości 

eksploatacji w najbardziej atrakcyjnym rejonie pod względem powierzchniowym i jakościowym. 

Koncepcja zmiany koncesji została tak przygotowana by KHW S.A. odciął się od pokładów, które 

na chwilę obecną nie są zbywalne na rynku.            

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu oraz wyjaśnieniami przedstawionymi przez Pana 

Dyrektora i przyjęła go do wiadomości. 
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Ad. 4.2. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Aleksander USZOK poinformował zebranych, że do Komisji 

wpłynęło pismo dotyczące planu ruchu likwidowanej oznaczonej części podziemnego zakładu 

górniczego KHW S.A. KWK "Mysłowice - Wesoła" Ruch "Mysłowice". Pan Przewodniczący 

poprosił o przybliżenie treści niniejszego dokumentu.  

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że sytuacja jest analogiczna jak wcześniej omówiona. Zmiana koncesji nastąpiła 

29.04.2015 r. w wyniku, której został zmniejszony obszar działalności. Zbędna części zakładu 

będzie poddana likwidacji. Temat likwidacji ruchu Masłowice przewijał się w KHW S.A. od roku 

2008. Koszty likwidacji, uzdatnienia i sprzedaży komercyjnej działek w centrum Mysłowic 

przejmie na siebie SRK.           

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu oraz wyjaśnieniami przedstawionymi przez Pana 

Dyrektora i przyjęła go do wiadomości. 

 

Ad. 5. Wolne 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.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Aleksander USZOK podziękował zebranym za udział 

w posiedzeniu. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała  

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

Wiceprzewodniczący Komisji Górniczej 

 

Aleksander USZOK 

 


