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W załączeniu przesy łam materiały na posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Katowice, które odb ędzie si ę w dniu 13.10.2015r., dotycz ące
punktu 3 porządku obrad tj.:
Ad 3. Kontrola dzia łalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie
zada ń realizowanych przez Biuro Geologii i Górnictwa.
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Katowice, dnia 30.09.2015r.

Informacja dotycząca zada ń realizowanych przez Biuro Geologii
i Górnictwa
Biuro Geologii i Górnictwa zostało utworzone z dniem 1 marca 2013 r. na podstawie
Zarządzenia Wewnętrznego Nr 60/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 lutego 2013 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urz ędu Miasta Katowice.
Zgodnie z obowi ązującym Regulaminem Organizacyjnym Urz ędu Miasta Katowice
(§ 17 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 31) do Biura Geologii i Górnictwa nale żą zadania z zakresu
geologii i górnictwa. W strukturze organizacyjnej Urz ędu Miasta Katowice Biuro
podporządkowane jest bezpo średnio IV Wiceprezydentowi Miasta Katowice.
W komórce zatrudnionych jest łącznie 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.
Biuro Geologii i Górnictwa dzia ła głównie w oparciu o ustaw ę z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.0 z 2015 r., poz. 196).
Biuro Geologii i Górnictwa realizuje zadania własne oraz zdania zlecone z zakresu
administracji rządowej, tj.:
I. ZADANIA WŁASNE:
1. Opiniowanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.
2. Uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin ze z łóż.
3. Uzgadnianie koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz sk ładowanie
odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.
4. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych.
5. Udział w zakresie problematyki geologiczno-górniczej, w opracowywaniu projektów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Udział w zakresie problematyki geologiczno-górniczej w postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi ęwzięć .
7. Udział w opiniowaniu zezwole ń na prowadzenie działalności w zakresie
przetwarzania odpadów.
8. Uzgadnianie wniosków o dopuszczenie wyższej kategorii wpływów eksploatacji
górniczej.
9. Opiniowanie planów ruchu i dodatków do planów ruchu zakładu górniczego.
1 o. Opiniowanie planów ruchu zak ładu wykonuj ącego roboty geologiczne.
11. Opiniowanie planów ruchu zak ładu wydobywaj ącego kopalinę nieobj ętą własnością
górniczą i powyżej 2 ha.
12. Opiniowanie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego.
13. Prowadzenie spraw zwi ązanych z problematyk ą górniczą.
14. Zbieranie i analiza rocznych sprawozda ń z realizacji warunków ustalonych
w koncesjach na wydobywanie kopalin.
15. Przeprowadzanie pomiarów przy śpieszenia drgań gruntów spowodowanych
eksploatacj ą górniczą.

II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PRZEWIDZIANE DO
REALIZACJI PRZEZ STAROSTĘ:
1. Zatwierdzanie: projektów robót geologicznych, dokumentacji geologicznych oraz
dodatków do dokumentacji geologicznych w sprawach dotyczących:

a/ złóż kopalin nieobj ętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych
na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metod ą odkrywkową w ilości do 20 000 m3
wrokualendzymibu
życia materiałów strzałowych,
b/ uj ęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczaj ą
50 m3 /h,
c/ badań geologiczno — inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,
W odwodnień budowlanych o wydajno ści nieprzekraczaj ącej 50 m3 /h,
e/ robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciep ła ziemi,
f/ warunków hydrogeologicznych w zwi ązku zamierzonym wykonywaniem
przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym
powodować ich zanieczyszczenie, dotycz ących przedsięwzięć zaliczonych do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
może być wymagany, z wy łączeniem przedsi ęwzięć mogących negatywnie
oddziaływać na wody lecznicze.
2. Udzielanie koncesji na wydobywanie złóż kopalin nieobj ętych własnością górniczą,
poszukiwanych lub rozpoznawanych, na obszarze udokumentowanego z łoża do 2 ha
w celu wydobycia metod ą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym
i bez użycia materiałów strzałowych.
3. Przyjmowanie zg łoszeń projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciep ła
Ziemi.
4. Przyjmowanie dokumentacji geologicznej wykonywanej w celu wykorzystania ciep ła
Ziemi.
5. Przyjmowanie zg łoszeń zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych.
6. Nakazywanie wstrzymania działalności, niezwłocznego usunięcia stwierdzonych
uchybień lub podj ęcie określonych czynności maj ących na celu doprowadzenie
środowiska do należytego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania dzia łalności
z naruszeniem warunków określonych w koncesji, bez zatwierdzonego projektu robót
geologicznych lub z naruszeniem okre ślonych w nim warunków lub bez
przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzenia, lub
z naruszeniem okre ślonych w nim warunków.
7. Kontrola i nadzór nad prawidłowością sporządzania projektów robót geologicznych
i dokumentacji geologicznych pod wzgl ędem zgodności z przepisami prawa.
8. Nadzór i kontrola nad
zgodnością wykonywanych robót geologicznych
z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.
9. Prowadzenie Powiatowego Archiwum Geologicznego.
10. Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych.
11. Prowadzenie komputerowej bazy danych profili geologicznych zgromadzonych
w Powiatowym Archiwum Geologicznym.
12. Nieodpłatne udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przys ługują
Skarbowi Państwa, zgromadzonych w powiatowych archiwach geologicznych.
13. Opiniowanie projektu studium uwarunkowa ń i zagospodarowania przestrzennego
w zakresie naturalnych zagro żeń geologicznych oraz udokumentowanych złóż kopalin
i wód podziemnych.
14. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
terenów zagro żonych osuwaniem mas ziemnych oraz udokumentowanych złóż
kopalin i wód podziemnych.

2

15. Uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów
zagrożonych osuwaniem mas ziemnych oraz udokumentowanych z łóż kopalin i wód
podziemnych.
16. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów zagro żonych
osuwaniem mas ziemnych oraz udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.
17. Obserwacja terenów zagro żonych ruchami masowymi ziemi i prowadzenie rejestru
zawieraj ącego informacje o terenach zagro żonych tymi ruchami.
W okresie od 1 stycznia 2015r. do 30 wrze ś nia 2015r. Biuro Geologii i Górnictwa
wyda ł o:
• 13 postanowie ń dot. zaopiniowania dodatku do planu ruchu zak ładów górniczych;
• 4 postanowienia dot. uzgodnienia zmiany koncesji na wydobywanie kopalin;
• 3 postanowienia dot. zaopiniowania planu ruchu likwidowanych oznaczonych cz ęści
podziemnego zakładu górniczego;
• 14 postanowień dot. zaopiniowania planu ruchu dla zakładu wykonuj ącego roboty
geologiczne;
• 16 decyzji dot. zatwierdzenia projektów robót geologicznych;
• 15 decyzji dot. zatwierdzenia dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej,
geologiczno-inżynierskiej);
• 3 zawiadomienia w sprawie projektów robót geologicznych w celu wykorzystania
ciepła Ziemi;
• 1 postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu robót geologicznych na wykonanie
sieci otworów do prowadzenia monitoringu.
W latach 2014-2015 w Biurze Geologii i Górnictwa zostały przeprowadzone

następuj ące kontrole:
1. Kontrola Administratora Bezpiecze ństwa Informacji w czerwcu 2014r. w zakresie
kontroli bezpiecze ństwa zbiorów, w których przetwarzane s ą dane osobowe. W Biurze
Geologii i Górnictwa prowadzony jest obecnie jeden zbiór danych osobowych
o nazwie Powiatowe Archiwum Geologiczne w Katowicach. Przeprowadzona
kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie upoważnień pracowników Biura,
przetwarzania prowadzonego zbioru danych osobowych oraz zabezpieczenia szaf
i przechowywania kluczy.
2. Audit wewnętrzny w maju 2015r., którego celem by ła ocena zgodności
funkcjonowania auditowanych procesów Systemu Zarz ądzania Jakością
z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Zakres auditu obejmowa ł : nadzorowanie
niezgodności, nadzorowanie dokumentów w Urz ędzie Miasta Katowice,
nadzorowanie zapisów wyników oceny dostawców i wszelkich niezb ędnych działań
wynikaj ących z oceny dostawców, wykonanie i skuteczno ść działań korygujących
i zapobiegawczych oraz dokonanych zmian w dokumentacji Systemu Zarz ądzania
Jakością ISO 9001. Kontrola nie wnios ła uwag do działalności Biura.
3. Kontrola Wydziału Audytu i Kontroli w lipcu 2015r. w zakresie „Realizacji
obowiązku prowadzenia metryk spraw zgodnie z art. 66a Kodeksu post ępowania
administracyjnego" nie wykazano uwag dotyczących pracowników Biura Geologii i
Górnictwa.
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