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Materiał informacyjny na posiedzenie

Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice
w dniu 16 lutego 2015 r.

Tematyka materiału informacyjnego:

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.

Na terenie miasta Katowice działalność górniczą prowadzą 4 kopalnie
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., a mianowicie: KWK "Wujek" - Ruch
"Wujek" i Ruch "Śląsk", KWK "Murcki-Staszic" - Ruch "Boże Dary" i Ruch
"Staszic", KWK "Wieczorek", KWK "Mysłowice-Wesoła" Ruch "Wesoła".

Negatywnym skutkiem eksploatacji złóż węgla kamiennego jest jej
oddziaływanie na środowisko naturalne i powierzchnię terenu. 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.

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 (Dz. U. z 2014r., poz. 613, z późno
zm.) oraz w przepisach zawartych w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 144
ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze 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.

W 2014r. 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.



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 (Okręgowego Urzędu Górniczego lub
Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach) albo do przedsiębiorcy górniczego -
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

W sprawach związanych z nieprawidłowym usuwaniem szkód przez
przedsiębiorcę górniczego Urząd Miasta zwraca się o wyjaśnienie konkretnej sprawy
do kopalni.

Szacunkowa informacja dotycząca ilości zgłaszanych szkód górniczych
w zasobach miasta zostanie przedstawiona przez jednostki zarządzające obiektami
w Katowicach.
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