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 BRM.0012.9.11.2016.ŁK 
 
Protokół nr 11/2016 z posiedzenia Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice. 
 
Data posiedzenia: 28.11.2016 r. 
   
Miejsce posiedzenia:  sala 315 Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4 
 
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 14:00 
Godzina zakończenia obrad Komisji: 14:45 
  
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ 
 
Protokolant: Łukasz KOŹLIK  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło wszystkich 7 radnych. 
 
Goście obecni na posiedzeniu:  
 

1. Pan Mariusz SKIBA – Wiceprezydent Miasta Katowice, 
2. Pani Małgorzata KWAPISZ – Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta 
3. Pan Roman KUPKA – Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska, 
4. Pani Halina FROLIK – Kierownik Biura Geologii i Górnictwa, 
5. Pani Joanna LUBOSIK – Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa, 
6. Pani Agnieszka HAJDUK-SMACZNIEWSKA – Kierownik Referatu Planowania 

Strategicznego w Wydziale Rozwoju Miasta. 
7. Pan Marek MATUSZAK – Dyrektor Zespołu Restrukturyzacji Kapitałowej i Majątkowej 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 
8. Pan Adrian BROL – Dyrektor Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny Kopalń 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 
9. Pan Maciej SZYMCZAK – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
10. Pan Marek JANUS – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
11. Dyrektor KRZG „Boże Dary” mgr inż. Przemysław Kowal 

 

 
Porządek posiedzenia Komisji Górniczej 

 
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok. 

3.1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 – 2035. 

3.2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Katowice na 2017 rok. 

3.3. Zaopiniowanie programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 
2017 r. 

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice na rok 2017. 
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5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 
5.1. Informacja o możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych będących 

w posiadaniu KHW S.A. oraz SRK S.A. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zakończenie posiedzenia. 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Pkt. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

Pan Witold WITKOWICZ - Przewodniczący Komisji Górniczej na wstępie powitał 

zgromadzonych  radnych – członków Komisji Górniczej oraz Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana 

Mariusza Skibę i zgromadzonych na posiedzeniu gości. Następnie Pan Przewodniczący odczytał 

porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie. 

 
Radni, członkowie Komisji Górniczej w głosowaniu: - 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzym.”, bez uwag przyjęli porządek obrad odczytany 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 10/2016 z posiedzenia 
Komisji Górniczej, które odbyło się w dniu w dniu  07.11.2016r. 

 
 Radni, członkowie Komisji Górniczej w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzym.” bez uwag przyjęli protokół nr 10/2016 z posiedzenia komisji 
w dniu 07.11.2016r. 

 
 

Pkt. 3. Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok. 

 
Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej poprosił Panią 

Małgorzatę KWAPISZ – Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta o przedstawienie założeń budżetu 
na rok 2017.  

 
Pani Małgorzata KWAPISZ – Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta przedstawiła 

założenia do budżetu miasta Katowice na rok 2017 informując, iż łączna kwota planowanych 
dochodów wyniesie 1,8 mld zł w tym dochody bieżące – 1,6 mld zł, a dochody majątkowe 
0,204 mld zł. W dochodach bieżących Pani Naczelnik wymieniła miedzy innymi opłatę 
eksploatacyjną w wysokości 8,3 mln zł, która będzie niższa niż w poprzednim roku o 780 tys. 
zł. Wymienione zostały również dochody z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami 
górniczymi, które wynieść maja 100 tys. zł. 
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W dochodach majątkowych Pani Naczelnik zaznaczyła, iż dotacje unijne wyniosą 173 
mln zł, natomiast z tytułu sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności, miasto pozyska 30 mln zł.  

Po stronie wydatków łączna kwota w roku 2017 wyniesie prawie 2 mld zł z tego 
wydatki bieżące 1,554 mld zł i wydatki majątkowe 0,425 mld zł. Wydatki bieżące są w wielu 
działach na podobnym poziomie co w roku 2016, a dodatkowo planuje się środki na wypłaty 
z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 13,77 mln zł. 

Po stronie wydatków majątkowych, które zakładane są niższe niż w roku 2016, Pani 
Naczelnik wymieniła między innymi: wieloletnie przedsięwzięcia współfinansowane środkami 
z UE, na które zaplanowano 196 mln zł; inne wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, na 
które zaplanowano 157,5 mln zł; oraz jednorazowe zadania inwestycyjne w kwocie 72,2 mln 
zł. 

Planowany deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku ustalono na kwotę 146,1 
mln zł, a źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytu z EBI – 49,6 mln zł, oraz 
wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 96,5 mln zł. 

Odnosząc się do zakresu wydatków bieżących związanych z górnictwem i 
kopalnictwem Pani Naczelnik wskazała na  wydatki w kwocie 24 tys. zł, które przeznaczone 
zostaną na utrzymanie punktu kontrolno pomiarowego (rejestrator wstrząsów) na terenie 
oczyszczalni ścieków w Panewnikach. 

 
Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej podziękował za 

przedstawione informacje, a wobec braku uwag i pytań ze strony Państwa Radnych, poddał 
pod głosowanie przedłożony projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 – 2035. 

 
Komisja Górnicza po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 - 
2035, w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymał się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 
Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej poddał pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 
2017 rok. 

 
Komisja Górnicza po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 

sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok., w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 
głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymał się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 

 
Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej kontynuując zaznaczył, iż 

do Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na 2017 r. Rada Miasta 
Katowice nie otrzymała stosownego projektu uchwały. W związku z powyższym Pan 
Przewodniczący zaznaczył, iż członkowie Komisji Górniczej zapoznali się oraz przyjęli bez 
uwag przedstawiony program. 
 

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej wobec braku pytań 
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zamknął dyskusje w przedmiotowym temacie i zaproponował przejście do kolejnego punktu 
porządku posiedzenia. 

 
 

Pkt 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice na rok 2017. 
 

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej poinformował, iż 
projekt planu został opublikowany na stronach portalu Rady Miasta, a także rozdany Państwu 
Radnym. Zostały do niego zgłoszone uwagi, zarówno przez Państwa Radnych jak i 
przedstawicieli Biura Geologii i Górnictwa, które wzięte zostały pod uwagę w aktualnej wersji 
planu. Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się do uczestników posiedzenia z pytaniem czy 
wnoszą jakieś uwagi do przedstawionego projektu planu. 

 
Radny Aleksander USZOK zaproponował, aby w temacie „Układ urbanistyczny Murcek 

w wojewódzkim rejestrze zabytków - stan prac, perspektywy.” Do listy zaproszonych gości 
dopisać również Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Pan Adrian BROL – Dyrektor Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny Kopalń 
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A zaznaczył, iż temat „Eksploatacja KHW S.A. KWK 
„Wujek” w polu „L” - omówienie wyników monitoringu w rej. źródeł rzeki Kłodnicy, postęp robót 
eksploatacyjnych” proponuje omówić w miesiącu maju, gdyż do kwietnia nie zostaną 
przygotowane stosowne opracowania, ze względu na fakt, iż raporty wpływać będą do końca 
marca. Pan Dyrektor zaznaczył również, iż temat „Informacja Katowickiego Holdingu Węglowego 
S.A. na temat likwidacji zgłoszonych szkód górniczych w roku 2016.” Lepiej będzie omawiać w 
miesiącu lutym, gdyż wtedy Katowicki Holding Węglowy dysponować będzie pełnymi 
zestawieniami za rok 2016. 

 
Radny Jacek PIWOWARCZUK zaznaczył, iż w roku następnym warto powtórzyć temat 

związany z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych będących w posiadaniu KHW S.A. 
oraz SRK S.A. Pozwoli to dostrzec zmiany jakie zachodzić będą na tych terenach poprzez ich 
zmianę przeznaczenia, oraz pozwoli zareagować miastu poprzez włączenie się w ten proces 
czy zmianę stosownego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej podsumowując 

zgłoszone uwagi zaznaczył, iż temat z posiedzenia styczniowego zostanie zmieniony z 
tematem z posiedzenia lutowego, a dodatkowo temat z posiedzenia kwietniowego zostanie 
zamieniony z tematem z posiedzenia majowego. Dodatkowo w miesiącu listopadzie 
omawiany będzie temat związany z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych będących 
w posiadaniu KHW S.A. oraz SRK S.A. 

W związku z powyższym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Plan Pracy 
Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice na rok 2017, wraz z zaproponowanymi zmianami 
pod głosowanie. 

 
Radni, członkowie Komisji Górniczej jednogłośnie – 7 głosów „za” zaopiniowali 

pozytywnie Plan Pracy Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice na rok 2017, wraz z 
zaproponowany zmianami. 
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Pkt 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 
 
Pkt 5.1. Informacja o możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych będących 
w posiadaniu KHW S.A. oraz SRK S.A. 
 

Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej poinformował, iż 
przedmiotowy temat na wniosek Katowickiego Holdingu Węglowego, oraz Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń został skierowany do omawiania na obecne posiedzenie Komisji 
Górniczej. W związku z powyższym Pan Przewodniczący poprosił przedstawicieli spółek o 
zaprezentowanie przygotowanych informacji. 

 
Pan Marek MATUSZAK – Dyrektor Zespołu Restrukturyzacji Kapitałowej i 

Majątkowej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. zaznaczył, iż Katowicki Holding 
Węglowy S.A. na ternie Miasta Katowice posiada ok 50 ha terenów poprzemysłowych. Na 
chwilę obecną niektóre z tych terenów są zagospodarowywane poprzez ich dzierżawę, 
Dodatkowo KHW S.A. stara się pozyskać wszędzie tam, gdzie posiada koncepcje 
zagospodarowania, dodatkowe środki, które umożliwiłyby przywrócenie takiego terenu dla 
społeczności. Od dwóch lat prowadzone są działania w zakresie przekazania takich terenów 
do Zasobu Skarbu Państwa. 

W większości terenów KHW S.A. kilkakrotnie przeprowadzała procedurę przetargową 
w odstępach 2-3 letnich. Niestety w większości przypadków do chwili obecnej nie udało się 
wyłonić nowego właściciela, który zagospodarowałby przedmiotowe tereny.  

Następnie Pan Dyrektor po krótce opisał tereny poprzemysłowe, jakimi dysponuje 
KHW S.A. Wśród nich wymienione zostały następujące pozycje: 

 Szyb „Wilson” – gdzie infrastruktura oraz teren może być wykorzystywana pod 
magazyny, funkcje usługowe, lub mieszkaniowe. Obecnie trwają rozmowy z 
miastem o możliwości przejęcia tego terenu. 

 Tereny po KWK „Kleofas” – które są największymi terenami jaki mogłoby 
przejąć miasto i zagospodarować. Jest to prawie 21,5 ha, które posiada 
obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwi lokować 
na nim funkcje mieszkaniowe i usługowe. Na chwilę obecną nie znaleziono 
inwestora, który przejąłby i zagospodarował przedmiotowy teren. 

 Atrakcyjne tereny po KWK „Wieczorek” wzdłuż ul. Szopienickiej i ul 
Oswobodzenia – razem ok 20 ha gruntów, które można atrakcyjnie 
zagospodarować 

 Teren po byłym szybie „Maria” przy ul. Murckowskiej, gdzie rozpatrywana była 
przy współpracy z miastem koncepcja Parku Pamięci wraz z funkcją 
rekreacyjną, jednak obecnie wobec braku środków plan ten został zawieszony. 

 
 

 
Pan Adrian BROL – Dyrektor Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny Kopalń 
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Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. odnosząc się do ternu po szybie „Maria” zaznaczył, 
iż KHW S.A. analizuje możliwości jego dalszej rozbudowy oraz transportu urobku drogami 
publicznymi wraz z zjazdem z DK-86. Obecnie toczą się na ten temat wstępne rozmowy, a o 
ich wyniku poinformowana zostanie strona miejska. Tak więc teren będzie zagospodarowany 
albo w kierunku parku z funkcja rekreacyjną (przy czym jest to zależne od kondycji finansowej 
spółki), albo dalej rozbudowywany. 

 
Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej wobec braku pytań 

poprosił o zabranie głosu w przedmiotowym temacie przedstawicieli Spółki Restrukturyzacji 
kopalń S.A. 

 
Pan Marek JANUS – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zaznaczył na wstępie, iż 

spółka posiada  na ternie Miasta Katowice ok 94 ha terenów poprzemysłowych. Są to głównie 
nieruchomości po KWK „Kleofas”, które spółka posiada od 2004 roku, oraz teren po KWK 
„Boże Dary”, które zostały przekazane Spółce Restrukturyzacji Kopalń zgodnie z porozumienia 
w dniu 30.06.2015r. Obecnie trwa proces uporządkowywania sytuacji prawnej pozyskanego 
terenu, która ułatwi jego przyszłe zagospodarowanie. 

 
Pan Maciej SZYMCZAK – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zaznaczył, iż w 2015 

roku Spółka przejęła od KHW teren po KWK „Boże Dary”. Na terenie Katowic znajduję się ok 
66 ha, a pozostała część leży na terenie miasta Tychy. Na cały teren składa się ok 36 
pojedynczych działek, oraz ok 90 obiektów budowlanych, przy czym tereny osadników są już 
zlokalizowane na terenie miasta Tychy. Następnie Pan Szymczak opisał położenie zakładu 
głównego, jak też przedstawił na zdjęciach stan budynków. Jako atuty terenu zostało 
wymienione jego przyłączenie bocznicą do torów PKP. Skupiono się także na obiektach 
zakładu przeróbki, które mimo kilku prób nie znalazły chętnego do ich zagospodarowania. 
Najprawdopodobniej zostaną one rozebrane, co zwiększy atrakcyjność nieruchomości dla 
przyszłego inwestora. Pan Szymczak zaznaczył także, iż znajdująca się na przedmiotowym 
terenie hałda będzie mogła być w przyszłości wykorzystana jako teren rekreacyjny. Na stanie 
SRK są też tereny ogródków działkowych oraz garaży, ale stanowią one jedynie niewielki 
procent terenu. Dodatkowo teren parkingu przed zakładem głównym ma być przeznaczony 
do zagospodarowania. 

Następnie przedstawiona została koncepcja scalenia i podziału działek, którą 
przygotowała firma geodezyjna, na podstawie istniejącego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Teren Hałdy wraz z przyległościami, zostanie zakwalifikowany w całości jako 
teren zielony lub leśny. Drugą działkę będzie stanowić Zakład Przeróbczy, który utrzymane 
będzie miał dwie drogi dojazdu ( od szybu i od drogi głównej). Zaznaczono, iż ze względu na 
różnicę rzędnej terenu między drogą a zakładem, trzeba go będzie zniwelować. W dalszym 
stopniu utrzymana będzie część z połączeniem kolejowym, a obiekty systemu odwadniania w 
dalszym stopniu należeć będą do spółki. Na terenie znajdują się również zabytkowe budynki 
dyrekcji oraz warsztatów. Zaznaczono również, iż pozostała część po KWK „Boże Dary” tj, 
osadniki centralne i szyb „Czułów” znajdują się na terenach miasta Tychy. Obecnie trwają 
rozmowy z tamtejszymi władzami o przyszłości przedmiotowych terenów. 

 
Pan Marek JANUS – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w podsumowaniu zaznaczył, 

iż przedstawione tereny są nieźle skomunikowane, posiadają bocznicę kolejową podłączoną 
do torów PKP, oraz dostęp do mediów, dlatego będą nadawać się pod bazę spedycyjną. 
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Podobne tereny Spółka miała w innych miastach np. w Bytomiu i zawsze znajdował się chętny 
na ich zagospodarowanie. Problem stanowią tutaj obiekty zakładu przeróbczego, nie mniej 
będzie je można rozebrać, a przyszły inwestor będzie mógł wtedy zrealizować lekkie 
konstrukcje modułowe. 

 
Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej podziękował za 

udzielone wyjaśnienia i otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie. 
 
Radny Aleksander USZOK zapytał o tereny zielone, w tym teren hałdy głównej, które 

zostały przedstawione jako przyszłościowe tereny rekreacyjne. Pan Radny zapytał jakie są 
etapy zagospodarowania tych terenów i czy są brane pod uwagę możliwości przejęcia tych 
terenów przez miasto, na jakich warunkach. 

 
Pan Marek JANUS – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w odpowiedzi zaznaczył, iż 

na chwilę obecną najważniejszym problemem jest dokonanie podziałów terenu. Takie 
podziały powinny się zakończyć w roku 2017 i wtedy będzie wydzielony teren hałdy i terenów 
zielonych z pozostałych terenów produkcyjnych. Wtedy tez będzie można rozmawiać o 
jakichkolwiek przejęciach, czy to przez podmiot prywatny, czy samorząd. Pan Janus zaznaczył, 
iż spółka nie ma interesu w tym aby utrzymywać tereny rekreacyjne i będzie chciała 
przekazać je Skarbowi Państwa albo gminie na cele społeczne. 

 
Pan Maciej SZYMCZAK – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. kontynuując zaznaczył, 

iż we władaniu spółki znajdują się również tereny po KWK „Katowice-Kleofas” m.in. teren 
Szybu Wschodniego przy ul. Bocheńskiego w Katowicach o powierzchni 3,6 ha. Spółka 
podzieliła ten teren na 3 części. Pierwsza z nich zawiera teren najbardziej atrakcyjny i 
eksponowany zaraz przy ulicy, jednak ze względu na występowanie stref ochrony, nie może 
zostać w całości zabudowana, a jedynie ok 1 ha. Występują na nim obiekt zabytkowy szybu z 
wieżą wyciągową, który przez SRK jest utrzymywany w należytym stanie technicznym. Drugi 
obszar obejmuje teren starego nasypu kolejowego na Północy o powierzchni 0.9 ha, który 
odgradza od ul. Bocheńskiego tereny inwestycyjne miejskie. Jest pomysł aby przekazać ten 
teren gminie, która po zniwelowaniu poziomu gruntu miedzy działkami (rozplantowaniu 
ziemi z nasypu), zyskałaby bezpośredni dostęp do działek od ul. Bocheńskiego. Koszt 
rozplantowania tej ziemi to kilka mln zł, co przekracza możliwości spółki, i jest wykonalne 
jedynie w drodze przedsięwzięcia z innym podmiotem. Trzeci obszar obejmuje tereny o 
powierzchni 1,7 ha zlokalizowane na Południe i Wschód od wieży wyciągowej. Tak samo jak 
na działce poprzedniej występują tu znaczne różnice w rzędnej terenu. Spółka chciałaby 
współpracować z gminą przy uzdatnianiu tego terenu, gdyż zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego jest on przeznaczony pod usługi. 

Kolejnym wymienionym obszarem poprzemysłowym był teren Szybu Zachodniego 
KWK „Katowice-Kleofas” o powierzchni 9 ha, zlokalizowany przy ul. Obroki. Jak zaznaczył Pan 
Szymczak jest to teren ciekawy inwestycyjnie przeznaczony pod usługi i przemysł. Są to 
tereny Zakładu Głównego kompleksu A i stolarni zlokalizowane przy ul. Obroki. Częściowo są 
one w rękach prywatnych i zyskały inny wizerunek. Są też tereny mniej ciekawe dla 
inwestorów, na których znajduje się maszyna wyciągowa i inne obiekty objęte nadzorem 
konserwatorskim, które wymagają poprawy swojego stanu technicznego. Musiałby znaleźć 
się inwestor, który przedmiotowe obiekty zagospodaruje pod katem użyteczności publicznej, 
ewentualnie stworzy tam park technologiczny. Pozostałe tereny mają możliwość realizacji 
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zabudowy mieszkalno-usługowej. 
Pan Marek JANUS – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zaznaczył, iż zarówno 

budynek rozdzielni głównej jak i Maszyny wyciągowej są bardzo ładne i po niezbędnych 
nakładach stanowiłyby obiekt galerii. Budynek maszynowni jak i rozdzielni głównej spółka 
stara się właściwie zabezpieczyć. Mimo tego inwestorzy prywatni raczej nie są skłonni do 
inwestowania na terenach gdzie znajdują się budynki z nadzorem wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, głównie ze względu na ich koszt odtworzenia. 

 
Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej zaznaczył, iż zarówno 

teren na ul. Bocheńskiego jak i ul. Obroki jest atrakcyjny dla inwestorów i spółka powinna w 
końcu takiego znaleźć. Miasto swoją pomoc może skupić na stworzeniu dla tamtych miejsc 
przemyślanych planów zagospodarowania przestrzennego. Pan Przewodniczący dodał, iż 
teren nasypu przy ul. Bocheńskiego jest faktycznie skomplikowany, w związku z powyższym 
zwrócił się z pytaniem do Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby, czy miasto 
podejmie jakieś działania aby przedmiotowa działka po odpowiednich przekształceniach była 
atrakcyjna dla inwestorów i podniosła atrakcyjność sąsiednich działek miejskich. 

 
Pan Mariusz SKIBA – Wiceprezydent Miasta Katowice w odpowiedzi zaznaczył, iż 

Miastu zależy na tym, by tereny nieprodukcyjne, podupadłe przywrócić do obrotu i dla 
społeczności, nie mniej musi liczyć siły na zamiary. Oprócz działek miejskich przy nasypie 
zlokalizowanym obok ul. Bocheńskiego jest też działka prywatna. Jej właściciel podejmuje 
pewne działania by można było na niej wprowadzić funkcje biurowo-usługową, jednak 
brakowało tam uzbrojenia w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową. Zainteresowanie 
inwestorów ulicą Bocheńskiego dobrze wróży na przyszłość. Miedzy innymi Pan Pietrzak, 
który posiada przy tej drodze salony samochodowe, jak też zamierzenia miasta, aby w 
niedalekiej odległości zlokalizować nowy stadion miejski. Jak wspomniał Pan Prezydent 
lokowanie obiektów sportowych blisko terenów poprzemysłowych, powodował w miastach 
zachodnich, napływ nowych inwestorów i ożywienie takich miejsc. Jako przykład został 
przytoczony Amsterdam. Miasto ze swojej strony zawsze stara się pomóc inwestorom, którzy 
zamierzają rozwinąć swój biznes na terenach poprzemysłowych, dlatego cyklicznie odbywają 
się spotkania, na których służby miejskie przekazują zainteresowanym niezbędne informacje 
o takim terenie. Co jakiś czas trwają również rozmowy Miasta z Katowickim Holdingiem 
Węglowym i Spółką Restrukturyzacji Kopalń na temat możliwych zamian terenów, i jeżeli 
pojawia się taka możliwość to takie zamiany są realizowane. 

 
Radny Tomasz ROKICKI zapytał o budynki którymi obecnie zarządza KWK „Wieczorek”. 

Jak dodał Pan Radny osiedle Nikiszowiec jest wizytówką Katowic, a budynki kopalniane 
stanowią jego nierozerwalną całość. Czy po połączeniu KWK „Wieczorek” z KWK” Murcki –
Staszic” Katowicki Holding Węglowy zamierza te budynki przekazać do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń, czy też ma jakiś pomysł na te budynki. Natomiast w przypadku przekazania ich do 
SRK, czy spółka ma jakiś pomysł na ich zagospodarowanie, np. poprzez ich połączenie z 
budynkami mieszkalnymi. 

 
Pan Marek MATUSZAK – Dyrektor Zespołu Restrukturyzacji Kapitałowej i 

Majątkowej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w odpowiedzi zaznaczył, iż faktycznie 
infrastruktura podziemna KWK „Wieczorek” ma zostać połączona z KWK „Murcki-Staszic”, a 
infrastruktura na powierzchni wraz z częścią nieprodukcyjną infrastruktury dołowej 
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przekazana ma zostać w roku 2017 do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Takie są wstępne plany, 
jednak sytuacja w górnictwie jest bardzo zmienna i nie wiadomo do końca czy uda się te 
plany wdrożyć. 

 
Radny Tomasz ROKICKI kontynuując zapytał o budynki, które objęte zostały ochroną 

konserwatorską. Czy inna jest procedura dla budynków produkcyjnych i nieprodukcyjnych. 
 
Pan Marek JANUS – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zaznaczył w odpowiedzi, iż 

jeżeli budynek jest objęty ochroną konserwatorską to spółka chce go zachować, niezależnie 
czy jest to budynek produkcyjny, czy też nie. Przejmując teren po kopalni, spółka opracowuje 
wstępny plan zagospodarowania terenu, gdzie określane jest które obiekty będą nadawać się 
do powtórnego zagospodarowania, a które nie jak np. zakłady przeróbcze, które ze względu 
na charakter są trudne do ponownego zagospodarowania. Te które nadają się od razu 
oferowane są inwestorom. Mając obiekty zabytkowe na danym terenie, koncepcja 
dostosowywana jest tak, a by w przyszłości dać im szanse na dalsze funkcjonowanie. Jeżeli 
nie ma on jednak szans komercyjnych i spółka nie znajdzie inwestora, który chciałby go 
nabyć, to koncepcja daje możliwość przekazania takiego obiektu na mocy porozumienia z 
gminą czy Skarbem Państwa pod cele niekomercyjne. Prawo nakazuje spółce w przypadku 
posiadania budynków zabytkowych ich ochronę, a nawet w razie potrzeby odbudowę. 

 
Pan Mariusz SKIBA – Wiceprezydent Miasta Katowice dodał także, iż w ostatnim 

czasie obiektem przy ul. Bocheńskiego zainteresował się inwestor z branży rozrywkowej. 
Chodzi o umiejscowienie w nim Kasyna i automatów do gier hazardowych. Zdaniem Pana 
Prezydenta może to być początek dalszego ciągu zdarzeń, jeżeli chodzi o zainteresowanie 
inwestorów tymi obiektami. 

 
Radny Józef ZAWADZKI zapylał przedstawicieli Katowickiego Holdingu Węglowego, 

czy KWK Wujek ruch Śląsk będzie wygaszany. Pan Radny zaznaczył, iż te pytanie wynika z 
troski o dalszy los pracujących tam ludzi. 

 
Pan Adrian BROL – Dyrektor Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny Kopalń 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. zaznaczył, iż ten temat omawiany jest na innym 
gremium. Na chwilę obecną Katowicki Holding Węglowy skupiony jest na coraz większych 
problemach związanych z uzgadnianiem dalszych planów eksploatacyjnych. Nie mniej cały 
czas podejmowane są wysiłki w celu obrany miejsc pracy, których w Katowickim Holdingu 
Węglowym jest prawie 13 tys., z czego 5 tys. to mieszkańcy miasta Katowice, a należy także 
wziąć pod uwagę miejsca pracy związane z branżą okołogórniczą. 

 
Radny Józef ZAWADZKI kontynuując zaznaczył, iż podczas wystąpień w kopalni 

„Brzeszcze” strona rządowa zapewniała, iż żaden zakład górniczy nie zostanie zlikwidowany, 
jednak obecnie cały czas słyszy się o potrzebie zamykania nierentownych kopalń czy ich 
łączenia z innymi. 

 
Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej w odpowiedz stwierdził, 

iż na Komisji nie ma przedstawicieli obecnego Rządu, w związku z tym nikt z obecnych gości 
nie udzieli Panu Radnemu wiążącej odpowiedzi, gdyż nie posiada dostatecznej wiedzy w tym 
temacie. 
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Radny Marek CHMIELIŃSKI wracając do tematu zamiaru przekazania do Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń budynków po KWK „Wieczorek”, gdzie będzie wygaszana działalność 
produkcyjna, zaznaczył iż należy pomyśleć o rozwiązaniu, które na wzór kopalni zabytkowych 
„Giudo” udostępniło by dla turystów najpłytszy poziom do zwiedzania. Zdaniem Pana 
Radnego, obecnie jest właśnie czas, aby Katowicki Holding Węglowy zasygnalizował takie 
rozwiązanie. Tak więc nie tylko zachowano by wieżę, szyb czy historyczne budynki, ale także 
wycinek infrastruktury dołowej, która pokazałaby jak wyglądał prowadzona tu eksploatacja. 

 
Pan Adrian BROL – Dyrektor Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny Kopalń 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. zaznaczył, iż teren Nikiszowca jest pomnikiem 
historii i zawiera budynki z  XIX wieku, a Kopalnia Wieczorek świętowała 190 lecie swojego 
istnienia. Tak więc w interesie nas wszystkich jest zachowanie świadectwa istnienia tej 
kopalni, tak aby nie znikła z mapy Katowic. Pan Dyrektor zaznaczył również, iż na chwilę 
obecną ani Katowicki Holding Węglowy ani Spółka Restrukturyzacji Kopalń nie jest w stanie 
sprecyzować w jakiej formie zostanie te dziedzictwo zachowane. Obecnie prowadzone są 
intensywne rozmowy na temat przyszłości samego Katowickiego Holdingu Węglowego, wiec 
na początku trzeba się skupić na procesie restrukturyzacji i poczekać na jego końcowe 
ustalenia. 

 
Radny Marek CHMIELIŃSKI zaznaczył, iż rozumie, że obecnie proces restrukturyzacji 

jest najważniejszy, jednak Rada Miasta, gdy będzie miała wiedze w temacie zachowania 
obiektów KWK „Wieczorek”, będzie mogła się przygotować, np. poprzez zabezpieczenie 
pewnych środków w budżecie. Może się okazać ze 2017 rok będzie tym, gdzie trzeba będzie 
zadecydować o losach tej kopalni i uruchomić pewne środki, aby jako gmina podjąć działania 
zabezpieczające, poprzez współpracę ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń. Jak dodał Pan Radny 
jest kilka przypadków na terenie miasta, gdzie nieodpowiednio zabezpieczono obiekty 
poprzemysłowe i wskutek złych decyzji bezpowrotnie je utracono. 

 
 

 Dyrektor KRZG „Boże Dary” mgr inż. Przemysław Kowal, zaznaczył, iż 
zachowanie obiektów zabytkowych na powierzchni nie podlega dyskusji, jeżeli są to 
budynki w dobrym stanie i są objęte ochrona konserwatorską. Natomiast utrzymanie 
poziomów z infrastrukturą podziemną, z wentylacją i odpompowaniem wód dołowych jest 
przedsięwzięciem bardzo drogim. Koszty utrzymania takiego zakładu górniczego, na 
przykładzie „Bożych Darów” wynoszą kilkanaście milionów złotych rocznie, a właściciel 
jakim jest Skarb Państwa nie będzie chciał łożyć pieniędzy na utrzymanie takiego 
zakładu który miałby zostać swojego rodzaju muzeum. Zabytków górniczych i 
poprzemysłowych jest już trochę na Górnym Śląsku, więc utrzymanie się kolejnego 
takiego obiektu może być problematyczne. Owszem można taki temat podjąć, ale trzeba 
mieć na to odpowiednią koncepcję i podejść do takiego zagadnienia racjonalnie. 

 

Pan Marek JANUS – Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zaznaczył, iż podobny 
pomysł pojawił się podczas wygaszania kopalni „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu. Sama kwota, 
która musiałaby być poniesiona na odpompowanie wód dołowych wyniosłaby kilkanaście 
mln złotych rocznie. Ostatecznie koncepcja przekształcenia tego zakładu w muzeum została 
zweryfikowana i powstanie tam infrastruktura dla kolejki wąskotorowej kursującej miedzy 
dzielnicami Kazimierz i Juliusz, pewne obiekty powierzchniowe z więżą szybową, oraz 
zachowana zostanie sztolnia ćwiczebna, która stanowić ma namiastkę takiego muzeum. 
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Wstępna koncepcja utrzymania całego poziomu kopalni okazała się zbyt droga dla miasta. 
 
Radny Jacek PIWOWARCZUK zapytał o teren po byłej KWK „Katowice-Kleofas” przy ul. 

Obroki bliżej siedziby Elkopu. Jakie będzie przeznaczenie tego terenu, czy ewentualnie 
istnieją jakieś plany. 

 
W odpowiedzi zaznaczono, iż teren ten będzie przeznaczony na obwodnicę. Szczegóły 

zaprezentowano Panu Radnemu na wyświetlanej mapie terenu. 
 
Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej wobec braku dalszych 

pytań ze strony Państwa Radnych, zamknął przedmiotową dyskusję i zaproponował przejście 
do kolejnego punktu porządku posiedzenia. 

 
Pkt 6. Wolne wnioski. 
 

 
 W przedmiotowym punkcie radni - członkowie Komisji Górniczej nie zgłosili wniosków
  
 

  

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 oraz Spółki restrukturyzacji Kopalń 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. 
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