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BRM.0012.9.7.2016.ŁK

Protokół nr 7/2016 z posiedzenia Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice.

Data posiedzenia: 11.07.2016 r.
 
Miejsce posiedzenia: sala 315 Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 14:00
Godzina zakończenia obrad Komisji: 15:20
 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ

Protokolant: Łukasz KOŹLIK 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy radni – członkowie komisji.

Goście obecni na posiedzeniu:

1. Pan Waldemar BOJARUN – Wiceprezydent Miasta Katowice,
2. Pan Mariusz SKIBA – Wiceprezydent Miasta Katowice,
3. Pani Halina FROLIK – Kierownik Biura Geologii i Górnictwa,
4. Pan Bolesław BŁACHUTA – Kierownik Biura Konserwatora Zabytków

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków  nt.  stanu  i  perspektyw  zachowania

zabytków górniczych i przemysłowych w Katowicach.
4. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał.

1. Pismo  Przewodniczącej  Rady  Miasta  Katowice  Pani  Krystyny  Siejnej  skierowane  do
Prezydenta  Miasta  Katowice  dotyczące  zweryfikowania  treści,  po  interwencji  Pana
M______ B____, w przesłanej informacji Miejskiego Konserwatora Zabytków nt. stanu i
perspektyw zachowania  zabytków górniczych  i  przemysłowych w Katowicach  (pismo
BRM.0012.9.7.2016.ŁK z dnia 30.06.2016r.)  - pismo przekazane do skrytek PP. radnych.

2. Odpowiedź  Wiceprezydenta  Miast  Katowice  Pana  Waldemara  Bojaruna  na  pismo
Przewodniczącej Rady Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej dotyczące zweryfikowania
treści,  po  interwencji  Pana  M______  B____,  w  przesłanej  informacji  Miejskiego
Konserwatora  Zabytków  nt.  stanu  i  perspektyw  zachowania  zabytków  górniczych  i
przemysłowych w Katowicach (Pismo BKZ.0012.1.2016.ADG z dnia 05.07.2016r.) - pismo
przekazane do skrytek PP. radnych. 

5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

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

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej, powitał zaproszonych gości,
oraz  radnych  obecnych  na  posiedzeniu,  po  czym  ogłosił,  iż  Komisja  posiada  niezbędną  ilość
członków,  w  związku  z  czym  jej  obrady  są  prawomocne.  Następnie  odczytał  zgromadzonym
proponowany porządek obrad.

Radni, członkowie Komisji Górniczej w głosowaniu: - 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzym.”, bez uwag przyjęli porządek obrad 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  6/2016 z  posiedzenia  Komisji  Górniczej,
które odbyło się w dniu w dniu  13.06.2016r.

Radni, członkowie Komisji Górniczej w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0  głosów  „wstrzym.”  bez  uwag  przyjęli  protokół  nr  6/2016  z  posiedzenia  komisji  w  dniu
13.06.2016r.

Pkt.  3.  Informacja  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków  nt.  stanu  i  perspektyw  zachowania
zabytków górniczych i przemysłowych w Katowicach.

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej zwrócił się z prośbą do Pana
Bolesława  Błachuty  –  Kierownika  Biura  Konserwatora  Zabytków,  o  przedstawienie  informacji
dotyczącej stanu i perspektyw zachowania zabytków górniczych i przemysłowych w Katowicach.

Pan Bolesław BŁACHUTA – Kierownik Biura Konserwatora Zabytków zaznaczył na wstępie,
iż  zabytki  górnicze  i  przemysłowe  z  racji  historii  i  genezy  rozwoju  Katowic  są  bardzo  licznie
reprezentowane w mieście. Przygotowana informacja przedstawia te obiekty w podziale na różny
stopień objęcia ochroną konserwatorską. W punkcie pierwszym wymienione zostały obiekty objęte
ochroną konserwatorską, które są najcenniejszymi zabytkami. W ostatnim czasie dołączyły do nich
dwa obiekty na terenie KWK „Wujek” przy ulicy  Wincentego Pola.  Pierwszy z nich to budynek
nowej łaźni łańcuszkowej, który ze względu na swoje znaczenie historyczne, a nie architektoniczne
czy przemysłowe, został wpisany przez Wojewodę Śląskiego do Rejestru Zabytków. Odbywały się
tam zebrania i msze górników, w okresie strajku i późniejszej pacyfikacji kopalni. Drugim budynkiem
jest  dawny magazyn  odzieżowy,  w którym mieści  się  Śląskie  Centrum Wolności  i  Solidarności.
Pozostałe  obiekty  są  ulokowane  na  terenie  dawnej  KWK  „Katowice”,  czyli  obecnego  Muzeum
Śląskiego. Są to budynki,  które do tej  pory nie podlegały rewitalizacji,  czyli  zabudowania szybu
„Bartosz”, łącznie z maszyną wyciągową. Do tej grupy zalicza się także zabudowa szybu „Pułaski” na
Nikiszowcu projektu Braci Zilmannów stanowiąca łącznie z całym osiedlem, które uznane zostało za
pomnik historii, nierozerwalną całość. Pan Kierownik wymienił również zabudowę dawnego szybu
„Alfred” na Placu Alfreda,  jak też  zabudowę Wieży Wyciągowej  Szybu Wschodniego-II,  przy  ul.
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Bocheńskiego, oraz zabudowę szybu „Wilson”, dla której w chwili obecnej toczy się postępowanie
o wpis do rejestru. Doprecyzowana została ochrona osiedla Nikiszowiec poprzez wpis indywidualny
części  zespołu  budynków na wniosek  Górniczo  –  Hutniczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej.  Wpisem
obszarowym mają być także objęte zabudowania osiedla „Murcki”. Odbyły się już spotkania i wizje
lokalne z  udziałem Biura  Miejskiego Konserwatora  zabytków i  obecnie  toczy  się  postępowanie
o wpis.

 Kontynuując Pan Kierownik zaznaczył, iż obiekty o mniejszej wartości zabytkowej figurują
w gminnej ewidencji zabytków i jest ich znacznie więcej. Są to budynki mieszczące się na terenie po
byłej  KWK „Katowice”  i  zostały  już  zaadaptowane na  potrzeby  Muzeum Śląskiego.  Jest  to  np.
budynek maszynowni, stolarni, warsztatu elektrycznego czy nowej łaźni. Przy projektach adaptacji
tych obiektów jak i nadzorach konserwatorskich czynny udział miało Biuro Konserwatora Zabytków
w  Katowicach.  Zaznaczyć  także  należy,  iż  miasto  Katowice  wspiera  finansowo  Marszałka
Województwa  Śląskiego  w  kwestii  adaptacji  tych  budynków  na  potrzeby  Muzeum  Śląskiego.
W roku  obecnym jest  to  kwota  5,5  mln  złotych.  Inne  z  wymienionych  przez  Pana  Kierownika
obiektów znajdują się na ul. Chorzowskiej na terenie CH „Silesia”, czy też zespół dawnego szybu
„Maria”  przy  ul  Le  Ronda  (obecny  właściciel  nie  stosuje  się  do  wymogu  odpowiedniego
zabezpieczenia  budynków)  oraz  zespól  szybów  kopalnianych  w  Katowicach  -  Janowie  przy  ul.
Szopienickiej (szyb Poniatowski).

 Pan Kierownik podkreślił,  że istnieje pewna gradacja dotycząca form ochrony zabytków.
Oprócz  wpisu  do  rejestru,  czy  umieszczenia  w  gminnej  ewidencji  zabytków,  niektóre  z  tych
obiektów  obejmowane  są  ochroną  konserwatorską  poprzez  odpowiednie  zapisy  w  planach
zagospodarowania przestrzennego. Są to obiekty o mniejszej wartości  zabytkowej, które jednak
warte są zachowania, jako świadectwo rozwoju górnictwa na terenie Katowic. Pan Kierownik dodał
również,  iż  w wymienionych przy tej  formie ochrony budynkach wdarła się  pomyłka dotycząca
zabudowań dawnej  kopalni  „Jerzy”.  Zabudowania te  zostały  rozebrane w 2010 roku z  powodu
swojej małej wartości architektonicznej. Nie mniej Biuro Konserwatora Zabytków na wniosek Pana,
który zwrócił uwagę na przedmiotową pomyłkę, współuczestniczyło w utworzeniu informacji, która
obecnie znajduje się na ścianie autosalonu, który postawiony został na terenie tej kopalni.

Odnosząc się do perspektyw zachowania zabytków górniczych Pan Kierownik zaznaczył, iż
na terenie miasta Katowice takich obiektów jest stosunkowo dużo i nie zawsze mogą być w nich
umieszczone  funkcje,  które  pozwoliłyby  na  ich  uratowanie.  Tak  jest  w  przypadku  pozostałych
obiektów po KWK „Katowice”, których nie dało się zaadaptować na potrzeby „Muzeum Śląskiego”
i funkcji kulturalnych. Dąży się jednak do tego, aby takie obiekty utrzymać dla przyszłych pokoleń.
Na  funkcje  biurowo  –  kulturalną  udało  się  zaadoptować  dawne  budynki  szybu  „Wilson”
w Katowicach Janowie. W najbliższych latach problematyczna stanie się ochrona zabudowań szybu
„Pułaski” i „Poniatowski” związana z oczekiwaną likwidacją wydobycia w KWK „Wieczorek”.

 Odnosząc  się  do  innych  obiektów  poprzemysłowych  niezwiązanych  z  górnictwem,  Pan
Kierownik  zaznaczył,  iż  głównie  są  to  zabytki  związane  z  przemysłem  hutniczym.  Godnym
wyróżnienia zabytkiem jest obecnie walcownia cynku w Szopienicach. W jej wnętrzu znajdują się
maszyny,  które  osobno  posiadają  wpisy  do  rejestru  zabytków.  Obiekt  ten  na  szczęście  znalazł
prywatnego  inwestora  i  jest  na  dobrej  drodze  do  utworzenia  w  nim  muzeum  przemysłu
i hutnictwa, przy wsparciu finansowym miasta Katowice, które w roku ubiegłym wyniosło 100 tys.
zł i przeznaczone było na remont konserwatorski elewacji tej hali. Na uwagę zasługuje także zespół
fabryki porcelany, który znalazł się w rękach prywatnego inwestora – fundacji „Giesche”. Jest tam
realizowany  park  technologiczny,  koncentrujący  swoje  działania  na  wzornictwie  przemysłowym
i  dizajnie  oraz  współtowarzyszących  funkcjach  kulturalnych  (udostępnianie  pozostałych
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pomieszczeń służących do wyrobu porcelany, podczas „Industriady”). Z racji tego, iż jest to duży
kompleks zabudowy, proces adaptacji tych pomieszczeń będzie przebiegał etapami.

Jak  dodał  Pan  Kierownik  jednym  z  pierwszych  przykładu  adaptacji  starych  budynków
poprzemysłowych  na  inne  funkcje  była  rewitalizacja  zabudowań  Browaru  Mokrskich
w Szopienicach, które w całości zaadaptowane zostały na funkcję biurowo – biznesową. Z nowych
realizacji  wymieniona  została  rewitalizacja  budynków  lotniska  na  „Muchowcu”,  które  wpisane
zostało do rejestru zabytków w ubiegłym roku. Obecnie właściciel przymierza się do rewitalizacji
budynku  głównego  lotniska.  Problemy  sprawiał  także  zespól  budynków  starego  dworca  PKP
w  Katowicach,  znalazł  jednak  w  większej  części  nowego  właściciela,  który  aktualnie  uzgadnia
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zakres i możliwości adaptacji tego budynku pod nowe
funkcje. Innym omówionym obiektem była także wieża ciśnień znajdująca się na terenie 2 peronu
nowego dworca PKP, która była zagrożona rozbiórką. Podjęte zostały jednak kroki  na adaptacje
tego obiektu pod funkcje biurowo-usługowe z kawiarnią na ostatniej kondygnacji.

Pan Witold  WITKOWICZ  –  Przewodniczący  Komisji  Górniczej  podziękował  za  udzielone
wyjaśnienia i otworzył dyskusję w przedmiotowym temacie. Pan Przewodniczący zapytał czy Biuro
Konserwatora  Zabytków  współpracuje  z  jednostkami  inwestorskimi  w  mieście  w  zakresie
przekazywania  istotnych  informacji  o  obiektach,  którymi  potencjalnie  można  by  zainteresować
inwestorów.

Pan  Bolesław  BŁACHUTA  –  Kierownik  Biura  Konserwatora  Zabytków w  odpowiedzi
zaznaczył, iż na chwilę obecną nie ma takiej współpracy, jeżeli jednak znajdzie się inwestor, który
jest  zainteresowany  danym  obiektem  pod  kątem  możliwości  jego  adaptacji  i  późniejszego
wykorzystania,  wtedy  Biuro  prowadzi  spotkania  i  rozmowy  w  tym  zakresie.  Sam  proces
inwestycyjny  związany  ze  znalezieniem  nowego  właściciela  dla  danego  obiektu  zabytkowego
znajduje się jednak poza strukturami działania Biura. Jak dodał Pan Kierownik ostatnio zgłosił się
inwestor zainteresowany budynkami przy ul. Le Ronda, który daje nadzieję na ich uratowanie.

Pan  Witold  WITKOWICZ  –  Przewodniczący  Komisji  Górniczej  zaznaczył,  iż  Biuro
Konserwatora Zabytków powinno przekazywać informacje o takich obiektach do Wydziału Promocji
i  wydziałów  odpowiedzialnych  za  kontakt  z  inwestorami,  które  mogłyby  je  rozpropagować
i zachęcać do inwestowania w nie. Dostępne są też środki unijne na adaptację takich obiektów,
więc można spróbować takiego działania.

Radny  Aleksander  USZOK zwrócił  uwagę  na  obiekty  kopalni  „Boże  Dary”  w  dzielnicy
Kostuchna.  Pan  Radny zapytał  czy  było  tam robione  jakieś  rozeznanie  dotyczące  ilości  i  stanu
obiektów,  gdyż  w zakładzie  tym  panuje  dynamiczna sytuacja,  a  obecnie  prowadzone  są  prace
restrukturyzacyjne, które jednak nie do końca zabezpieczają budynki na powierzchni, co doskonale
widać po ich pogarszającym się stanie.  Czy będą ze strony miasta prowadzone jakieś działania,
które ocaliłyby budynki  przed dalszą dewastacją.  Pan Radny zapytał  także jak wygląda polityka
miasta  dotycząca  dofinansowywania  rewitalizacji  obiektów  zabytkowych,  czy  planowane  jest
zwiększenie  zaangażowania  miasta  w  tym  zakresie,  np.  poprzez  zachęcanie  inwestorów  by
przejmowali właśnie takie obiekty i oferowanie im pomocy przy adaptacji. Powinno nam zależeć,
aby takie obiekty, świadczące o historii przemysłowej naszego miasta pozostały jak najdłużej.

Pan  Bolesław  BŁACHUTA  –  Kierownik  Biura  Konserwatora  Zabytków w  odpowiedzi
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zaznaczył,  iż  ze  służbami  miejskim kontaktowało się  kierownictwo kopalni  (KHW) które  prosiło
o wskazanie które obiekty należy objąć ochroną, a które można będzie zlikwidować. Na tamtym
terenie  obowiązuje  już  plan  zagospodarowania  przestrzennego,  a  obiekty  interesujące
z konserwatorskiego punktu widzenia zostały wpisane do ewidencji zabytków. Biuro Konserwatora
Zabytków posiada rozeznanie na terenie całego miasta co do występowania obiektów o wartości
architektonicznej  czy  historycznej,  dzięki  studium  historyczno-konserwatorskiemu  zabytków
przemysłu i techniki. Zlecono także uzupełnienie dotyczące zabytków niezwiązanych z przemysłem
górniczym, dzięki któremu mamy obecnie pełną widzę dotyczącą pozostałych zabytków. Odnosząc
się  do kwestii  udzielenia  pomocy finansowej  to  istnieje  możliwość  ubiegania  się  o  pozyskanie
dotacji ale tylko na obiekty wpisane do rejestru zabytków, pozostałe zabytki takich możliwości nie
mają.

Pan Waldemar BOJARUN – Wiceprezydent Miasta Katowice zaznaczył, iż wszystkim zależy
na tym, aby jak największą część wspomnianych budynków zachować, jednakże należy mieć na
uwadze,  że  znakomita  większość  tych  obiektów  nie  jest  własnością  miasta,  co  utrudnia  ich
zachowanie. Tak więc, odnosząc się do sugestii Przewodniczącego Komisji, trudno jest zaoferować
potencjalnemu inwestorowi obiekt, który nie jest własnością miasta i  do końca nie znamy jego
przeznaczenia. Kontakt z inwestorami jest więc ograniczony do tych nieruchomości, które pozostają
we  władaniu  miasta,  ale  oczywiście  zdarzają  się  też  przypadki,  gdy  miasto  stara  się  dogadać
z inwestorem i  właścicielem, co można zobaczyć na przykładzie rewitalizacji  dawnego budynku
dyrekcji  huty  Uthemann w Szopienicach,  czyli  miejscu na którym bardzo miastu zależy.  Obiekt
został zrewitalizowany w całości i już za niedługo ma otworzyć swoje podwoje. Pan Wiceprezydent
nawiązał także do zapisów nowej ustawy rewitalizacyjnej, w której zostały opisane całe obszary jak
i narzędzia, które będzie można zastosować dla wszystkich wnioskujących.

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej stwierdził, iż faktycznie trudno
jest promować obiekty do rewitalizacji których nie jest się właścicielem, jednakże warto rozważyć
współpracę w tym zakresie ze Skarbem Państwa i jego spółkami, jak Katowicki Holding Węglowy.

Radny  Józef  ZAWADZKI zaznaczył,  iż  miasto  dofinansowało  remont  dachu  kościoła  na
Dębie, jednak od 3 lat prace stanęły, a miasto nie przyznaje dalszych dotacji. Pan Radny zapytał
kiedy zostanie dokończony przedmiotowy remont.

Pan Waldemar BOJARUN – Wiceprezydent Miasta Katowice w odpowiedzi  zaznaczył,  iż
miasto zamierza pomóc w dokończeniu remontu przedmiotowego obiektu, jednak w tym roku nie
ma na to  środków.  Takowe może  znajdą  się  w roku następnym, ale  będzie  to  uzależnione od
kształtu projektu budżetu na rok 2017 i decyzji Państwa Radnych.

Radny  Marek  CHMIELIŃSKI zapytał  jak  wygląda  sprawa  szybu  „Maria”  KWK  Murcki  –
Staszic,  gdzie  Katowicki  Holding  Węglowy  byłby  skłonny  do oddania  tego  obiektu.  Czy  miasto
zamierza podjąć jakieś kroki w tym przypadku, aby zostać właścicielem tego obiektu oraz gruntu,
na którym się znajduje. Pan Radny spytał także o zakres strefy planowanej do objęcia ochroną
konserwatorską w Murckach. Jak zaznaczył niektóre jej założenia mogą być zdezaktualizowane, ze
względu na to, iż część budynków – głównie budynki gospodarcze, albo jest w bardzo złym stanie
technicznym, albo zostały rozebrane. Budynki te mają ustanowioną współwłasność, co dodatkowo
komplikuje sprawę ich ewentualnego remontu czy przekształcenia. Nie mniej właściciele chcą się
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tych  budynków  pozbyć,  gdyż  potrzeba  dużych  środków,  aby  je  odrestaurować.  Zdaniem  Pana
Radnego  miasto  powinno  zadziałać  w  kierunku  zachowania  tych  obiektów  i  wyjść  naprzeciw
właścicielom, aby umożliwić im ich przekształcenie, np. w garaż.

 Pan  Bolesław  BŁACHUTA  –  Kierownik  Biura  Konserwatora  Zabytków w  odpowiedzi
zaznaczył, iż budynek łaźni  na terenie szybu „Maria” KWK Murcki – Staszic jest objęty ochroną
konserwatorską  przez  zapisy  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego.  Jak
najbardziej  celowym działaniem byłoby jego adoptowanie na funkcję kulturalną,  jednak trudno
obecnie stwierdzić,  kto mógłby zostać inwestorem. Pytania dotyczące tego budynku były także
kierowane przez Radę Jednostki  Pomocniczej nr  18 Murcki.  Na chwilę obecną zapewniona jest
ochrona konserwatorska tego budynku, natomiast znalezienie inwestora pozostaje poza miastem.
Bardzo często obiekty, które przestają pełnić swoje funkcje, są dotykane przez proces mniejszej czy
większej degradacji. To samo dotyczy budynków gospodarczych na terenie Murcek. Odbywały się
wizje lokalne i dyskusje, jak też pojawiały się wcześniej wnioski o wydanie zgody na wyburzenie
tych  obiektów.  Wnioski  jednak  uzyskały  negatywną  opinię,  dlatego  też  ich  właściciele  złożyli
zażalenie  na  decyzję  do  Ministra  Kultury  i  Generalnego  Konserwatora  Zabytków,  który  jednak
podtrzymał zakaz wyburzenia tych budynków. Owszem budynki te można by było zaadaptować na
funkcje garażową, jednak nie wszyscy właściciele są na to chętni.

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej stwierdził, iż miasto powinno
rozważyć skopiowane niektórych rozwiązań w kwestii  ochrony zabytków i  ich dotowania,  które
obowiązują we Wrocławiu. Katowice powinno bardziej kompleksowo podejść do polityki dotacyjnej
w mieści i podnieść środki.

Radny  Aleksander  USZOK zaznaczył,  iż  miasto  powinno  pomyśleć  o  kompleksowej
rewitalizacji  całych  dzielnic  warz  z  niezbędna  rewitalizacją  społeczną,  a  w  celu  umożliwienia
uzyskania  odpowiedniej  dotacji  objąć  wpisem  do  rejestru  zabytków  jak  największą  ilość
omawianych obiektów.

 Pan Waldemar BOJARUN – Wiceprezydent Miasta Katowice w odpowiedzi stwierdził, iż
jest  przygotowany  obszerny  program  rewitalizacyjny,  w  którym  zawarto  zapisy  dotyczące
rewitalizacji  tkanki  budowlanej,  ale  także związane z  rewitalizacja  społeczną.  Takie  działania są
możliwe i  są przewidywane. W przypadku budynków gospodarczych,  o których wspomniał  Pan
Radny  Marek  Chmieliński,  sytuacja  jest  na  tyle  skomplikowana,  iż  budynki  te  nie  mają  dużej
wartości,  a  dodatkowo  należałoby  się  zastanowić  czy  zachować  wszystkie,  czy  tylko  jeden.
Problemem jest także własność takich budynków, oraz decyzje, jakie są podejmowane przez wyższe
instancje.  Jako przykład Pan Wiceprezydent podał  budynek dawnej  hali  pieców destylacyjnych,
która  w  wyniku  braku  porozumienia  z  Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków  nie  znalazła
inwestora,  i  po  licznych  grabieżach  musiała  zostać  wyburzona.  Pan  Wiceprezydent  zaznaczył
również, iż Spółka Restrukturyzacji Kopalń ma pewne błędne założenia w swojej działalności. Bo
gdyby istniał zapis, że owszem mogą spieniężyć zasoby, ale muszą zadbać o niektóre obiekty, to
wtedy inaczej wyglądałaby sprawa obiektów pokopalnianych. Podobna sytuacja miała miejsce w
przypadku pieców muflowych na terenie dawnej huty „Szopienice”, które bezpowrotnie zostały
stracone wskutek postępowania syndyka.

Pan Witold  WITKOWICZ  –  Przewodniczący  Komisji  Górniczej  podziękował za  udzielone
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odpowiedzi  na  pytania  i  wobec  braku  dalszych  zgłoszeń  zamknął  dyskusje  w  przedmiotowym
punkcie.

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

Pan  Witold  WITKOWICZ  –  Przewodniczący  Komisji  Górniczej  poinformował  Państwa
Radnych, iż do wiadomości komisji wpłynęły następujące pisma:

 Pismo  Przewodniczącej  Rady  Miasta  Katowice  Pani  Krystyny  Siejnej  skierowane  do
Prezydenta  Miasta  Katowice  dotyczące  zweryfikowania  treści,  po  interwencji  Pana
M______  B____,  w  przesłanej  informacji  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków  nt.  stanu
i  perspektyw  zachowania  zabytków  górniczych  i  przemysłowych  w  Katowicach  (pismo
BRM.0012.9.7.2016.ŁK z dnia 30.06.2016r.)

 Odpowiedź  Wiceprezydenta  Miast  Katowice  Pana  Waldemara  Bojaruna  na  pismo
Przewodniczącej  Rady  Miasta  Katowice  Pani  Krystyny  Siejnej  dotyczące  zweryfikowania
treści,  po  interwencji  Pana  M______  B____,  w  przesłanej  informacji  Miejskiego
Konserwatora  Zabytków  nt.  stanu  i  perspektyw  zachowania  zabytków  górniczych
i przemysłowych w Katowicach (Pismo BKZ.0012.1.2016.ADG z dnia 05.07.2016r.)

Jak dodał Pan Przewodniczący są to pisma, które bezpośrednio dotyczyły tematu zabytków 
górniczych, omawianych w punkcie poprzednim.

Radni zapoznali się z treścią przedstawionych dokumentów i przyjęli je do wiadomości.

Pkt. 5. Wolne wnioski.

W przedmiotowym punkcie Państwo Radni nie zgłosili żadnych wniosków ani zapytań.

Pkt. 6. Zamknięcie posiedzenia.

Pan  Witold  WITKOWICZ  –  Przewodniczący  Komisji  Górniczej wobec  braku  dalszych
zgłoszeń  do  dyskusji  stwierdził  wyczerpanie  porządku  obrad.  Pan  Przewodniczący  podziękował
radnym za aktywność podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej, Panu Bolesławowi Błachucie –
Kierownikowi  Biura  Konserwatora  Zabytków za  przedstawioną  informację  oraz  udzielenie
wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował

Łukasz KOŹLIK

Przewodniczący
Komisji Górniczej

Witold Witkowicz
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