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 1.   Ad Część B rozdz. IV ppkt 1.6

Zanik przepływu w ciekach naturalnych może ulegać zmianie nie tylko na skutek prowadzonej  eksploatacji
górniczej lecz również na skutek m.in. okresowego ograniczenia opadów atmosferycznych lub prowadzonych
w  rejonie  inwestycji  typu:  wykopy,  rowy  melioracyjne,  drenaże  pod  drogi  lub  inne  cele  inwestycyjne,
Proponowany zapis może nakładać na przedsiębiorcę obowiązek utrzymania przepływu w ciekach bez
wykazania związku przyczynowo-skutkowego z prowadzoną eksploatacją  górniczą złoża. W tym miejscu
bezwzględnie należy wskazać na Rów Bujakowski, który jest jednym z wielu cieków, prowadzących wody
melioracji szczegółowej i w czasie suszy przepływ w nim, w sposób naturalny, zanika. Ta argumentacja,
poparta danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, już wielokrotnie wywoływała wiele dyskusji
kończących się  wskazaniem  wyłącznie kopalni,  jako winnej braku wody w ww. cieku. Dlatego prosimy
o usunięcie zapisów, które w sposób nieuzasadniony mogą obciążać kopalnię. 

Sposób rozpatrzenia:

Zmodyfikowano  zapis  ppkt  1.6  lit.  a)  (w  nowej  redakcji  tekstu  -  ppkt  1.6.3) na  następujący:
(wytłuszczoną czcionką oznaczono fragmenty dodane) 

"gospodarcze korzystanie z poszczególnych zasobów środowiska, w tym z zasobów złóż kopalin, nie może
prowadzić ... trwałego zaniku przepływu w ciekach naturalnych, o których mowa w Części A, Rozdz. IV
Tab.  A15  oraz  pogorszenia  stanu  lub  potencjału  ekologicznego  wód", oraz  przerwania  ciągłości
ekologicznej cieków, które stanowią korytarze migracji dla ryb - wymienionych w ppkt 2.2.1 lit. c i ppkt
2.2.2 lit. c," 

Uzasadnienie: Podkreśla się, że ustalenia ppkt 1.6 w rozdz. IV "Obszary i zasady ochrony środowiska, jego
zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego" należą  do punktu 1 "Generalne
zasady ochrony środowiska, jego zasobów,  ochrony przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego", w
którym nie ma miejsca na zamieszczanie szczegółowych opisów sytuacji nadzwyczajnych, wyjątków itp.
Tego typu zastrzeżenia mogą być w razie potrzeby umieszczone w dalszych punktach, odnoszących się do
poszczególnych elementów środowiska.

 2. Ad Część B rozdz. IV ppkt. 2.3 ; 2.4

Zakaz zmian ukształtowania i użytkowania terenów w obrębie dolin cieków, pogarszających zdolności
retencyjne  dolin  i  koryt  w połączeniu  z  zapisem dotyczącym obowiązku utrzymania  grawitacyjnego
spadku wód i obostrzeniami, co do sposobu regulacji naturalnych koryt może powodować w ogóle brak
możliwości podjęcia naprawy szkód wywołanych eksploatacją górniczą.  Ponadto przedstawiony w ppkt
2.4. zapis o możliwości wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w zagospodarowaniu przestrzennym, w
tym zakaz zabudowy, może obejmować wszelkie instalacje  proponowane przez przedsiębiorcę w celu
zapobieżenia  lub  likwidacji  szkody.  Wnosimy  o  zmianę  zapisów w sposób umożliwiający prowadzenie
eksploatacji górniczej i naprawę szkód.

Sposób rozpatrzenia:

Zmodyfikowano zapis ppkt 2.3.5 

"zakaz zmian ukształtowania i użytkowania terenów w obrębie dolin cieków pogarszających zdolności
retencyjne  dolin  i  koryt,  prowadzących  do  fragmentacji  przestrzeni  przyrodniczej,  istotnego
zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej lub utrudniających migracje fauny, w tym zwłaszcza
regulacji  naturalnych koryt powodującej odcięcie cieków od podłoża gruntowego i  od otaczających
ekosystemów zależnych od wód, a także obwałowania koryt" na następujący: 

"zakaz takich zmian ukształtowania i użytkowania terenów w obrębie dolin cieków naturalnych,
które prowadziłyby do trwałego pogorszenia zdolności retencyjnych dolin i koryt tych cieków,
albo  do fragmentacji przestrzeni przyrodniczej, lub utrudniałyby migracje flory i fauny, w tym
zwłaszcza regulacji koryt cieków naturalnych powodującej ich odcięcie od podłoża gruntowego
i  od  otaczających  ekosystemów  zależnych  od  wód;  zakaz  nie  dotyczy  czasowych  zmian
związanych z wykonywaniem robót utrzymaniowych i regulacji cieków prowadzonej zgodnie
z ppkt 4.7.6";
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Dodatkowo,

obszary  oznaczone  symbolami  ZN4.5  -  ZN4.8  wymienione  pierwotnie  w  ppkt  2.3  jako
"posiadające  najwyższą  w skali  gminy  wartość  przyrodniczo-krajobrazową"  zostały
zakwalifikowane do wymienionych w ppkt 2.5 obszarów "wyróżniających się podwyższonymi
walorami  przyrodniczymi",  dla  których  ustalono  mniej  rygorystyczne  zasady  ochrony
środowiska. W związku z tym, ustalenia ppkt 2.3 i 2.4 nie będą obejmjować dolin cieków Beksza,
Paniówka i rowu Chudowskiego. 

Zmodyfikowano zapis ppkt 5.2.6 

"grawitacyjny spływ wód w ciekach, bez konieczności formowania obwałowań koryt oraz stosowania
systemów odwodnienia opartych na pracy pomp i rurociągów tłocznych"  na następujący: 

"grawitacyjny spływ wód w ciekach naturalnych będących korytarzami ichtiologicznymi, bez
konieczności formowania obwałowań koryt oraz stosowania systemów odwodnienia opartych
na pracy pomp i rurociągów tłocznych, przy czym wymóg zachowania grawitacyjnego spływu
wód nie  wyklucza  zmian  profilu  podłużnego  cieków,  tworzenia  przepływowych  zbiorników
wodnych oraz regulacji cieków, przy zachowaniu zasad określonych w ppkt 4.7.6";

Zmodyfikowano zapis ppkt 5.2.7 lit. b w sposób następujący: 

"dalszych takich zmian profilu podłużnego koryta Potoku Chudowskiego i jego naturalnych dopływów w
obrębie  korytarza  spójności  „Ornontowickiego”, skutkujących  utratą   których  skutkiem byłaby
trwała utrata grawitacyjnego odpływu wód do cieków naturalnych będących odbiornikami wód"

Uzasadnienie: 

ad ppkt 2.3.5 

Zmiany uwzględniają wyrażone przez przedsiębiorców górniczych obawy, że zapis w brzmieniu pierwotnym
będzie odnoszony do wszystkich cieków (także sztucznych rowów) położonych w obszarach  o szczególnej
wartości przyrodniczo-krajobrazowej - stosowanie zapisu zawęża się do cieków naturalnych (cieki naturalne
zostały wymienione w tabeli A.15 w części A). Usunięto również zakaz obwałowania koryt wszystkich cieków
naturalnych, w świetle ustaleń zaktualizowanego Planu gospodarowania wodami dla Obszaru Dorzecza Odry
oraz Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Obszaru Dorzecza Odry, ponieważ jest on zawarty -
w zawężonej formie - w ppkt 5.2.6. W razie potrzeby, szczegółowe zapisy mogą  być ustalone również na
poziomie miejscowego planu. Ponadto uwzględniono sugestię doprecyzowania zapisu w taki sposób, aby nie
wzbudzał wątpliwości co do dopuszczalności wykonywania robót związanych z utrzymaniem i regulacją cieków.

Obszary ZN4.4 - ZN4.8 zostały zaliczone pierwotnie do "posiadających najwyższą w skali gminy wartość
przyrodniczo-krajobrazową" w oparciu o informacje zawarte w Opracowaniu ekofizjograficznym oraz
w Waloryzacji  przyrodniczej  gminy.  Nowy  Plan  zagospodarowania  przestrzennego  województwa
śląskiego  oraz  sporządzone  na  jego  potrzeby  opracowanie  ekofizjograficzne  wniosły  dodatkowe
informacje  różnicujące  walory  obszarów wymienionych  w  ppkt  2.3   i ich  znaczenie  w  regionalnej
strukturze przyrodniczej

ad  ppkt 5.2.6

Zmiany  uwzględniają  postulat  doprecyzowania  pojęcia  grawitacyjnego  spływu  wód  w ciekach,  wyraźnie
wskazując,  że w przypadku pogłębienia się  lub  powstania  nowych  niecek  obejmujących koryta  cieków,
preferowanym kierunkiem rekultywacji powinien być kierunek wodny, lub taka przebudowa profilu koryt i dolin,
która przywróci grawitacyjny spływ. Ponadto ograniczono stosowanie zapisu do cieków będących korytarzami
ekologicznymi dla ryb, zgodnie z ustaleniami nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
śląskiego.  

ad  ppkt 5.2.7

Zmiany uzupełniają modyfikacje dokonane w ppkt 5.2.6, uwzględniając wyrażoną przez przedsiębiorców obawę,
że dotychczasowy zapis mógłby być podstawą zablokowania nie tylko trwałej degradacji reżimu cieków, ale
również robót planowanych w ramach działań naprawczych i rekultywacji. Mając na względzie cele ochrony
środowiska, sprecyzowano zapis w taki sposób, że odnosi się do cieków w obrębie ekologicznego korytarza
spójności "Ornontowickiego" (wymóg jego ochrony wynika z nowego Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa śląskiego). Tym samym z zakresu regulacji wyłączone zostają cieki położone poza obszarem
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korytarza "Ornontowickiego" będące naturalnymi dopływami Potoku Chudowskiego. Jednocześnie nie zachodzi
obawa,  że  sformułowanie  "trwała  utrata  grawitacyjnego  odpływu"  stanie  się  podstawą  wprowadzania
"tymczasowych" rozwiązań trwających wiele lat, ponieważ obydwu części Potoku Chudowskiego (tj. części od
źródeł do ujścia Potoku Ornontowickiego oraz części od ujścia  Potoku Ornontowickiego do ujścia do Kłodnicy)
dotyczą cele środowiskowe wyznaczone w aktualizacji Planu gospodarowania wodami dla Obszaru Dorzecza
Odry na okres planistyczny 2105-2021, które nakładają obowiązek osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego i
dobrego stanu chemicznego do roku 2021.  Kryteria osiągnięcia  dobrego stanu ekologicznego wykluczają
możliwość takich zmian hydromorfologii, które spowodowałyby nieosiągnięcie, a tym bardziej pogorszenie stanu
ekologicznego  jednolitych  części  wód  powierzchniowych.  W  kolejnych  okresach  planistycznych  w
gospodarowaniu wodami (po 2021) zobowiązania unijne nakładają na Polskę wymóg poprawy, lub co najmniej
niepogarszania stanu ekologicznego wód.

Ponadto wprowadzono następujące uzupełnienia ustaleń studium:

W rozdziale II "Kierunki i wskaźniki zagospodarowania terenów - Ustalenia ogólne" dodano pkt 10 w brzmieniu:
"10. Pod pojęciem "zakaz zabudowy" należy rozumieć zakaz wznoszenia budynków, chyba że dalsze
ustalenia studium lub przepisy odrębne stanowią inaczej". 

oraz pkt 11 w brzmieniu:

"11.  Ustalenia  zawarte  w niniejszym rozdziale  nie wykluczają  określenia  w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego innych sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów oraz wykonywania robót budowlanych związanych z budową, przebudową,
rozbudową lub rozbiórką obiektów i urządzeń, w tym z zakresu, o którym mowa w ppkt 3.3,  jak również
robót związanych z regulacją cieków, rekultywacją oraz innymi działaniami naprawczymi."

Ponadto w rozdziale VIII "Obszary o szczególnych zasadach zagospodarowania" pkt 8 "Obszary inwestycji celu
publicznego" dodano ppkt 8.4 w brzmieniu:

"8.4.  Nie  wyklucza  się  wyznaczenia  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego
obszarów  rozmieszczenia  innych  inwestycji  o znaczeniu  lokalnym,  służących  realizacji  celów
publicznych, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym związanych z
tymczasową zmianą sposobu użytkowania terenu, o jakiej mowa w pkt 11 "Ustaleń ogólnych" w
rozdziale I."

Uzasadnienie: Zmiany uwzględniają postulat usunięcia wątpliwości co do dopuszczalności wykonywania robót
związanych z utrzymaniem i regulacją cieków.

3.   Ad Część B rozdz. IV pkt. 3; 5.2

Treść  punktu  dotyczy  zakazu  zmian  ukształtowania  powierzchni  ziemi  skutkujących  powstaniem
bezodpływowych zagłębień  terenu (niecek)  wymagających odwadniania  pompami  i  prowadzących  do
erozji gleb na terenach przeznaczonych na cele rolnicze lub do pogorszenia wartości użytkowej gleb na
tych terenach, w tym obniżanie klasy bonitacyjnej użytków rolnych. Gmina Gierałtowice jest gminą, w której
powstaje  wiele  inwestycji,  w  tym  związanych  z  prywatnym  budownictwem mieszkalnym,  Na  chwilę
obecną, zarówno dla Gminy, jak i dla kopalni, znanych jest wiele sytuacji przerywania przez inwestorów, w
trakcie budowy, przypadkowo odkrytej sieci melioracji szczegółowej. Częstym skutkiem takich działań jest
stagnacja  wód  na  pobliskich  polach  uprawnych,  niestety  utożsamiana  wyłącznie  z  prowadzoną
eksploatacją górniczą. Ponadto  Przedsiębiorca, posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża,
zazwyczaj  prowadzi  działalność  na  przestrzeni  kilkudziesięciu  lat.  Nie  da  się  wykluczyć  okresowego
wystąpienia lokalnych  zagłębień  terenu  do  czasu  dalszego  rozwoju  eksploatacji,  powodującego  ich
eliminację  i  brak  konieczności  odwadniania.  Powyżej  przedstawione  zapisy  oraz  zobowiązanie  do
zapewnienia nieprzerwanego użytkowania terenów i wskazanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem
(rozdz,  IV pkt. 5.2) uniemożliwiają działalność kopalni w ramach posiadanej koncesji i całkowicie  blokują
funkcjonowanie  kopalni  w  przyszłości.  Prosimy  o zmianę  zapisów,  z  uwzględnieniem  możliwości
wystąpienia  szkody  związanej  z  ruchem  zakładu,  jej  naprawy  przez  przedsiębiorcę  górniczego  i
chwilowych ograniczeń w użytkowaniu obiektów, czy gruntów.
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Sposób rozpatrzenia:

Zmodyfikowano zapis w punkcie 3 - ppkt 3.4 o brzmieniu  "Zakaz dokonywania zmian ukształtowania
powierzchni  ziemi  ....  a)  skutkujących  powstaniem  nowych  bezodpływowych  zagłębień  terenu  (niecek)
wymagających trwale odwadniania pompami" - usunięto cały zapis lit. a 

brzmienie  zapisu  w  lit.  b  zmodyfikowano  w  sposób  następujący:   (wytłuszczoną  czcionką
oznaczono fragmenty dodane) 

b) prowadzących do erozji gleb na terenach przeznaczonych na cele rolnicze rolniczej przestrzeni produkcyjnej
lub do trwałego pogorszenia  wartości  użytkowej gleb na tych terenach,  w tym poprzez obniżenie klasy
bonitacyjnej użytków rolnych.

Dokonano szeregu korekt zapisów w punkcie 5.2, mając na uwadze również zastrzeżenia zgłoszone przez
pozostałe kopalnie: 

w ppkt 5.2 zastąpiono sformułowanie "wpływy eksploatacji" słowem "skutki eksploatacji", zastrzegając, iż
chodzi o skutki występujące  przy zapewnieniu należytej ochrony powierzchni, przy czym w końcowym
akapicie ppkt 5.2 zdefiniowano, że 

"przez  skutki  eksploatacji  na  powierzchnię  terenu  rozumie  się  łącznie  oddziaływania  w  postaci
wstrząsów, odkształceń terenu, obniżeń wysokości względnych, zmiany nachyleń terenu oraz efektów
dokonanej rekultywacji lub innych działań naprawczych".

W ppkt 5.2.1 usunięto warunek zachowania wartości bonitacyjnej gruntów, a zarazem  zmodyfikowano
zawarty w ppkt 5.2.7 lit.  c) zakaz  "dewastacji  gruntów przeznaczonych na cele rolnicze,  lub ich trwałej
degradacji w postaci pogorszenia klas bonitacyjnych użytków rolnych,"  na następujący:

"dewastacji gruntów tworzących rolniczą przestrzeń produkcyjną lub trwałej degradacji gruntów rolnych
klas I – III w postaci obniżenia klas bonitacyjnych"

Ponadto dodano ppkt 5.8 w brzmieniu:

"5.8. Wymóg zapewnienia nieprzerwanego użytkowania terenów lub obiektów, o którym mowa w
ppkt 5.2.1, 5.7.3, 5.7.4 i 5.11 nie wyklucza planowych przerw w ich użytkowaniu na czas robót
profilaktycznych i naprawczych."

Zmodyfikowano  zapis  w ppkt   5.2.2  o  brzmieniu  "wykluczenie  powstawania  nowych  zagłębień
bezodpływowych wymagających odwadniania pompami oraz poszerzania zasięgu istniejących zagłębień"  na
następujący: 

"wykluczenie  powstawania  nowych  zagłębień  bezodpływowych  (niecek)  wymagających  trwałego
odwadniania pompami oraz poszerzania zasięgu niecek w stosunku do zasięgu określonego na mapie
"Uwarunkowania   zagospodarowania  przestrzennego"  dla  horyzontu  kolejnych  planowanych
koncesji",  

jednocześnie  na  mapie  "Uwarunkowania  zagospodarowania  przestrzennego"  (1:10000)  zasięgi  niecek
bezodpływowych w perspektywie kolejnych koncesji, określone na podstawie danych przekazanych przez
samych przedsiębiorców górniczych, przedstawiono w formie zgeneralizowanej.

Uzasadnienie: 

ad ppkt 3.4

W  warunkach  gminy  Gierałtowice  niecki  powstają  wyłącznie  na  skutek  eksploatacji  złóż  węgla,  toteż
wystarczające  są  zapisy  umieszczone  w  pkt  5  dotyczące  zasad  ochrony  środowiska  w  związku
z przedsięwzięciami obejmującymi eksploatację złóż kopalin.  

Zakaz zawarty w ppkt 3.4 lit. b częściowo również powiela zapisy zawarte w ppkt 5.2, ponadto uznano, że gmina
nie będzie miała praktycznych możliwości monitoringu jego wykonania. 

ad ppkt  5.2

Uwzględniono wnioski z dyskusji na spotkaniach roboczych 
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ad ppkt  5.2.1

Uwzględniono wątpliwości wyrażone w trakcie dyskusji na spotkaniach roboczych co do granic stosowania
zapisów, mianowicie, jakiej powierzchni terenu miałby dotyczyć wymóg zachowania wartości bonitacyjnej. W
zmodyfikowanej postaci zakaz pogarszania klasy bonitacyjnej odnosi się tylko do gruntów klas III, co jest spójne
z zasadą ochrony tych gleb z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (każda zmiana związana z ich
zagospodarowaniem na cele nierolnicze wymaga zgody właściwego ministra, bez względu na powierzchnię),
natomiast do pozostałych gruntów odnosi się zakaz dewastacji lub trwałej degradacji w postaci obniżenia klas
bonitacyjnych,  przy  czym  wszystkie  te  wymagania  ograniczone  są  do  obszarów  rolniczej  przestrzeni
produkcyjnej, ustalonych w rozdziale V części B. Takie rozwiązanie pozwala zachować podstawowe potrzeby
ochrony  interesu  prawnego  właścicieli  gospodarstw  rolnych  wynikające  z  ustawy  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz art. 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, umożliwiając zarazem
wykonywanie rekultywacji. Powiązanie wymogów z obszarami rolniczej przestrzeni produkcyjnej praktycznie
eliminuje obawy degradacji gruntów na skutek zniszczenia urządzeń melioracyjnych w trakcie inwestycji, które
mogą być realizowane tylko poza obszarami rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

ad pkt 5.2.2

Zgodnie z Opracowaniem ekofizjograficznym problemowym (2016), rozwój nowych niecek bezodpływowych
przewidywany w horyzoncie bieżących i kolejnych koncesji dotyczyć będzie głównie terenów otwartych. 

Na terenach zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy może dojść do poszerzenia głównie tych niecek
istniejących, dla których odwodnienia już zbudowano kosztowne systemy pompowania wód i dla których nie ma
alternatywy ze względu na istniejące zainwestowanie terenu - uniemożliwiające jego rekultywację, a w innych
przypadkach  ma  nieznaczny  zasięg  (rzędu  10m),  lub  dotyczy  terenów  przeznaczonych  do  zabudowy
w dotychczasowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego,  a  jeszcze  niezabudowanych  -  zatem
możliwych do rekultywacji,  lub tymczasowego wyłączenia z zabudowy, zależnie od uzgodnienia pomiędzy
przedsiębiorcą  a  właścicielami  terenu.  Natomiast  na  terenach,  które  nie  są przeznaczone do zabudowy,
w związku z czym nie wystąpi zagrożenie ludzi i mienia, należy planować działania rekultywacyjne i naprawcze,
a nie należy planować rozwiązań opartych trwale na pracy pomp. Systemy takie będą wymagały ponoszenia
nakładów finansowych również po zakończeniu wydobycia, obciążając wyniki ekonomiczne kopalń a następnie
wszystkich podatników, co trzeba uznać za nieuzasadnione pod względem ekonomicznym, społecznym oraz
sprzeczne z zasadą  zrównoważonego  rozwoju. Podkreśla się modyfikację zapisu polegającą na zastąpieniu
zakazu rozwiązywania  odwadniania  niecek  pompami  polegającą na dodaniu  słowa  "trwałego"  (odwadnia
pompami).  Nie wyklucza się  zatem tymczasowych rozwiązań opartych na zastosowaniu pomp,  jednakże
miejsca gdzie taka potrzeba wystąpi powinny zostać określone w planach zagospodarowania przestrzennego.
Treść pkt 5.3, odsyłająca do rozdziału VIII dotyczącego obszarów o szczególnych zasadach zagospodarowania,
otwiera możliwość określenia obszarów, które wymagać będą rekultywacji i innych działań naprawczych.  

4.   Ad Część B rozdz. IVppkt. 5.6; 5.7;   5.10;   5.11

Wymienione w studium obszary (oznaczone na rysunku studium odpowiednimi symbolami OFI, OFS, OFP,
OFM, OFU), dla których w złożu należy wyznaczyć filar ochronny oraz narzucone  rygory, jakich należy
dochować podczas ewentualnej eksploatacji pod tymi obszarami, całkowicie  uniemożliwiają prowadzenie
eksploatacji górniczej. Wskazywanie na konieczność utworzenia tak gęstej sieci filarów ochronnych w całym
złożu  w ogóle  jest  nieuzasadnione  i  przeczy  zasadom racjonalnej  gospodarki  tym złożem.  Poza tym
proponowane zapisy w rozdz.  IV ppkt 5.10 i 5.11 przedmiotowego studium, dają możliwość rozszerzenia
listy obiektów, dla których należy utworzyć filar ochronny  i wskazania odpowiedniego poziomu ochrony
obiektów. Zaznaczamy, że na przestrzeni ostatnich lat  kopalnia, w związku z planami dalszej eksploatacji
górniczej, wydawała warunki górniczo-geologiczne  dotyczące konieczności dodatkowego zabezpieczenia
nowo realizowanych inwestycji w zakresie  obiektów kubaturowych i liniowych. W konsekwencji poniosła
wielomilionowe nakłady na zwrot  kosztów ww. zabezpieczeń. Ograniczenia eksploatacyjne spowodowane
filarami  ochronnymi,  znaczną  ich  ilością  oraz  dowolnością  ich  tworzenia  w  kolejnych  planach
zagospodarowania może skutkować dochodzeniem praw przedsiębiorcy w zakresie zwrotu ponoszonych od
wielu lat kosztów zabezpieczenia obiektów na przedmiotowym terenie. Prosimy o usunięcie przedstawionych
zapisów ograniczających eksploatację górniczą.
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Sposób rozpatrzenia: 
Pozostawiono  ustalenia  dotyczące  wyznaczenia  "obszarów,  dla  których  w  złożu  kopaliny
wyznacza się filar ochronny"  rozumianych jako obszary wymagające zastosowania profilaktyki, ze
względu na wymagania wynikające z art. 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz z przepisów
o ochronie środowiska, z jednoczesną ich modyfikacją.  Brzmienie ppkt 5.6 i  5.7 zmodyfikowano
w sposób następujący: (wytłuszczoną czcionką oznaczono fragmenty dodane) 

"5.6. W celu realizacji zasad zawartych w  ppkt 5.2, określa się obszary, dla których w złożu kopaliny
wyznacza się filar ochronny,  w granicach których ruch zakładu górniczego może być dozwolony tylko
w sposób zapewniający należytą ochronę tych niżej wymienionych obiektów lub obszarów terenów,
oznaczone na rysunku studium   następującymi symbolami:

-  OFI -  obszary wymagające ochrony infrastruktury krytycznej  oraz o strategicznym znaczeniu dla
funkcjonowania gminy,
- OFS - obszary wymagające szczególnej ochrony środowiska przyrodniczego i zabytków,
- OFP - obszary wymagające ochrony zabudowy usługowej i produkcyjnej istniejącej i planowanej,
-  OFM  -  obszary  wymagające  ochrony  zwartej  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  istniejącej  i
planowanej,
-  OFU  -  obszary  wymagające  szczególnej  ochrony  zwartej  zabudowy  zlokalizowanej  w  strefie
oddziaływania uskoku

5.7. Ustala się ogólne zasady ochrony obszarów i obiektów, dla których w złożach wyznacza się filary
ochronne, oznaczonych na rysunku studium symbolami OFI, OFS, OFP, OFM, OFU."

W ppkt 5.7.1 dotyczącym zasad ochrony obszarów i obiektów OFI uzupełniono zapis w sposób
następujący: 

"W obszarach oznaczonych symbolem OFI, obejmujących obiekty infrastruktury krytycznej oraz inne
o strategicznym  znaczeniu  dla  funkcjonowania  gminy,  wymienione  w  ppkt  5.2.3  i  5.2.4,  wpływy
eksploatacji nie mogą powodować szkód w obiektach budowlanych, ani zmian istotnych parametrów
technicznych  obiektów  ani  awarii  skutkujących  zagrożeniem  bezpieczeństwa  powszechnego;
dopuszcza się wystąpienie wpływów eksploatacji tylko w zakresie uzgodnionym z zarządcą obiektu,
z zastrzeżeniem ppkt 5.9 lit. c)"

Zmodyfikowano zapis w ppkt 5.9. w sposób następujący: 

"5.9. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego mogą być
określone obszary, dla których wyznacza się filar ochronny, obejmujące w całości lub części
obszary, o których mowa w ppkt. 5.6. Dopuszcza się niewyznaczanie obszarów, o których mowa
w  ppkt  5.7 filara  ochronnego  w  projekcie  zagospodarowania  złoża w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego w następujących przypadkach:"

zapis w lit. b ppkt 5.9 zmodyfikowano w sposób następujący:

"b)  pod  rejonami obszarami zabudowanymi  lub  planowanymi  do  zabudowy  głównie  zabudową
jednorodzinną  (obszary  "MJ",  "MU"),   jeżeli  przewidywane  wpływy  eksploatacji  w  całym  okresie
ważności  koncesji  nie  spowodują  powstania  nowych  zagłębień  bezodpływowych  wymagających
odwadniania  pompami  lub  poszerzania  zasięgu  niecek  istniejących  w  stosunku  do  zasięgu
określonego na mapie  "Uwarunkowania  zagospodarowania przestrzennego" dla horyzontu
kolejnych  planowanych  koncesji,  a  pozostałe  wpływy  eksploatacji  na  powierzchnię,
w szczególności   kategorie  odkształceń  terenu,  nie  przekroczą  poziomów  skutkujących  potrzebą
zastosowania powszechnych zabezpieczeń zabudowy istniejącej,"

oraz dodano nowe zapisy lit. c i lit. d w ppkt 5.9, w następującym brzmieniu:

"c)  pod  obszarami  oznaczonymi  na  rysunku  studium  symbolem  OFI  -  jeżeli  w  takcie
sporządzania  planu  zarządca  infrastruktury  potwierdzi  brak  potrzeby  zastosowania  filara
ochronnego dla zabezpieczenia zarządzanego elementu infrastruktury,
d) pod obszarami OFS, OFM, OFP, OFU, w odniesieniu do których zasady należytej ochrony
powierzchni  i  jej  zagospodarowania  zostaną  uregulowane  w umowie  zawartej  pomiędzy
przedsiębiorcą  górniczym  i  Gminą  przed  sporządzeniem  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego."
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Uściślono ponadto warunek zapewnienia "nieprzerwanego użytkowania"  terenów lub obiektów
zgodnie z ich przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium, dodając ppkt
5.8 w brzmieniu: 

"5.8. Wymóg zapewnienia nieprzerwanego użytkowania terenów lub obiektów, o którym mowa
w ppkt 5.2.1, 5.7.3, 5.7.4 i 5.11 nie wyklucza planowych przerw w ich użytkowaniu na czas robót
profilaktycznych i naprawczych."

Zmodyfikowano zapis w ppkt 5.10 (w nowej redakcji tekstu po zmianach - 5.11), usuwając część
zapisu w lit.  a,  obejmującą sformułowanie  "przy czym lista elementów wymienionych w ppkt 5.2.3
i 5.2.4 nie  jest  wyczerpująca i może być  uzupełniona na etapie  sporządzania  miejscowego planu,
w oparciu o stanowisko zarządców infrastruktury  i służb zarządzania kryzysowego".

Zmodyfikowano zapis w ppkt 5.11 (w nowej redakcji tekstu po zmianach - 5.12), nadając mu
brzmienie:

"5.12.  W przypadku  wydania  nowej  koncesji  na  eksploatację  złóż,  Wójt  Gminy  dokona  oceny
aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie terenu górniczego, w
zakresie ustaleń zapewniających racjonalną gospodarkę złożem kopaliny, w tym dotyczących ochrony
powierzchni  terenu i środowiska przed jej  skutkami.  W razie stwierdzenia, że przewidywane skutki
eksploatacji  wynikające z projektu zagospodarowania złoża będą istotne, gmina podejmie aktualizację
obowiązujących  planów,   ustalając  w  szczególności:  w celu  zapewnienia  integracji  wszelkich
działań  podejmowanych  w  granicach  terenu  górniczego  służących  wykonaniu  działalności
określonej w koncesji, zapewnieniu bezpieczeństwa powszechnego oraz ochronie środowiska,
w tym obiektów budowlanych."

Uzasadnienie:  Pozostawienie ustaleń dotyczących możliwości wyznaczenia w mpzp "obszarów, dla
których w złożu kopaliny wyznacza się filar ochronny" jest uzasadnione. Wyznaczenia tych obszarów,
na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie należy
utożsamiać z ustaleniem filarów ochronnych w rozumieniu art. 104 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne
i górnicze.  Podstawowym  celem  i  obowiązkiem  Gminy  przy  sporządzaniu  studium  uwarunkowań
i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planów  jest  zapewnienie
zrównoważonego  rozwoju,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  art.  1  ust.  2  ustawy  o  planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym,  którego  treść  należy  odczytywać  jako  nadrzędną   wobec
szczegółowych postanowień zawartych w dalszych częściach ustawy. 

Zgodnie  z  postulatami  przedsiębiorców  podniesionymi  w  czasie  dyskusji,  dokonano  modyfikacji
i uściślenia zapisów w sposób zapewniający ustaleniom studium właściwy margines elastyczności, ale
zarazem  nie  pozbawiający  gminę  instrumentów  ochrony  interesu  społecznego,  zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony środowiska. 

5.   Ad Rysunek Studium

Na rysunku studium przedstawiono treści,  które zostały przekazane Gminie wyłącznie na potrzeby
opracowania  ekofizjograficznego  problemowego,  poprzedzającego  sporządzenie  studium.  Ponadto
wpływy od eksploatacji  górniczej,  oznaczone na rysunku studium,  nie  są tożsame z przekazanymi
materiałami przez kopalnię. Błędnie zostały przedstawione prognozowane izolinie obniżeń o wartości 4
i 5m w okresie po upływie ważności obowiązujących koncesji. Żądamy usunięcia wpływów z rysunku
studium

Sposób rozpatrzenia:
Nie uwzględniono postulatu  usunięcia  informacji  o  prognozowanych wpływach eksploatacji
z projektu studium.

Jednocześnie  uściślono  i  uzupełniono  informacje  zamieszczone  w  treści  części  A  tekstu
studium - "Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego", w rozdz. VI "Stan środowiska"
ppkt 11.4. "Skutki eksploatacji górniczej węgla kamiennego", mianowicie: 

Zmodyfikowano treść odesłania do ilustracji nr 11 i 12 zamieszczonych w tekście studium oraz na
mapie "Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego", nadając mu brzmienie:
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"Hipotetyczne wpływy  i  skutki eksploatacji  górniczej  na  powierzchni  terenu przewidywane
w okresie  obejmującym łącznie  czas  pozostały  do  końca bieżących koncesji  oraz kolejny  okres
planowanych  koncesji,  przy uwzględnieniu nakładających się wpływów eksploatacji  na sąsiednich
terenach  górniczych  prezentują   ►  Rys.  A11,  Rys  A12  oraz  ►  Mapa  "Uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego" (1:10 000). "

Natomiast  w  akapicie  "Prognoza  skutków  w  środowisku,  jakie  mogą  wystąpić  w  wyniku
planowanej eksploatacji  kopalin"  ostatnie zdanie otrzymało brzmienie:   "Im dalej  w przyszłość
wybiega prognoza,  tym mniejsze jest prawdopodobieństwo  jej  urzeczywistnienia,  ze względu na
trudne do przewidzenia zmiany uwarunkowań geologicznych oraz ekonomicznych wydobycia"
oraz dodatkowo zostało opatrzone przypisem o treści:

"Przedstawione  w  niniejszym  rozdziale  informacje  opisowe  na  temat  prognozowanych
wpływów  eksploatacji  górniczej  na  powierzchnię  terenu,  w  horyzoncie  obejmującym  czas
pozostały do końca bieżących koncesji oraz okres kolejnych koncesji, jak również graficzna
prezentacja  tych  prognoz  na  rysunkach  nr  11  i  12  oraz  na  mapie  "Uwarunkowania
zagospodarowania  przestrzennego"  w skali  1:10  000  nie  stanowią ustaleń studium, ani  też
zobowiązania  ze  strony  przedsiębiorców  górniczych.  W  szczególności,  informacje
przedstawione na wymienionych ilustracjach oraz zawarte w niniejszym punkcie nie stanowią
gwarancji,  że  w konkretnych  miejscach,  w  których  nie  wskazano  wystąpienia  skutków
eksploatacji, takie skutki rzeczywiście nie wystąpią, lub że wpływy nie okażą się większe (lub
mniejsze) od przewidywanych."

Uzasadnienie: Uwaga  jest  nieprecyzyjna  -  nie  wskazano,  usunięcia  których  dokładnie  "treści"
przedstawionych na rysunku studium żąda kopalnia. Wpływy eksploatacji  górniczej (rozumiane jako
izolinie obniżeń oraz kategorie odkształceń terenu) nie zostały przedstawione na rysunku studium, tylko
na mapie "Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego". 

Treść mapy "Uwarunkowań" nie stanowi ustaleń studium (nie jest wiążąca dla miejscowych planów, ani
też nie jest do nich wprost przenoszona, o ile obowiązek taki nie wynika z zakresu określonego w art.
15 ust. 2 i 3. Informacja na temat prognozowanych wpływów na powierzchnię nie zostanie przeniesiona
do miejscowych planów. Treść zawarta na mapie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego jest
natomiast bardzo istotna ze względu na uzasadnienie rozwiązań przyjętych w studium (czyli  ustaleń
studium, zawartych na rysunku studium oraz w części B tekstu studium), między innymi stanowi ona
istotną przesłankę nieuwzględnienia licznych wniosków i uwag złożonych do projektu studium przez
właścicieli  nieruchomości  zainteresowanych  dalszym  poszerzeniem  terenów  przeznaczonych  do
zabudowy.  Nie dopuszczając możliwości  wykorzystania  nieruchomości zgodnie z wolą właścicieli,
Gmina musi  dysponować wiarygodną argumentacją.  Informacja o prognozowanych odkształceniach
powierzchni jest istotna także dla właścicieli terenów dotychczas przeznaczonych do zabudowy oraz
potencjalnych inwestorów, pozwalając im podejmować racjonalne decyzje o sposobach wykorzystania
nieruchomości, a także dla zarządców dróg i infrastruktury technicznej sporządzających długofalowe
plany rozwoju sieci.

W  związku  z  powyższym,  nie  można  podzielić  poglądu,  że  informacja  udostępniona  na  potrzeby
opracowania ekofizjograficznego problemowego może być wykorzystana wyłącznie w tym opracowaniu
-  z  samej  istoty  tego  opracowania  wynika  bowiem  obowiązek  pogłębionej  analizy  przyszłych
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, w celu sformułowania właściwych kierunków polityki
przestrzennej. Kierunki te stanowią następnie ramę przyjęcia właściwych ustaleń w miejscowym planie
zagospodarowania  terenu  górniczego,  który,  zgodnie  z  art.  104  ust.  4  ustawy  prawo  geologiczne
i górnicze, niezależnie od wymagań określonych odrębnymi przepisami, powinien zapewniać integrację
wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu : 1) wykonania działalności
określonej w koncesji; 2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 3) ochrony środowiska, w tym
obiektów budowlanych.
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Ad 6.   Dotychczasowy sposób zagospodarowania fragmentu terenu Szybu VI JSW SA KWK
      Budryk 

położonego w Chudowie na mapie do studium został określony jako nieużytki i tereny wód. Ponadto dla
tego terenu zostały wyznaczone kierunki przeznaczenia: „ZLd” -  obszary do przeznaczenia na cele
gospodarki leśnej i „RE” - obszary użytków rolnych w ciągach ekologicznych, co nie jest docelowym
zagospodarowaniem tego terenu. Przedmiotowy teren związany jest z obszarem kolejowym „KK”, jako
bocznica kolejowa do szybu VI KWK „Budryk”, wchodząca w skład obszaru przemysłu wydobywczego
„PG". Pozostawienie tego terenu, jako obszaru przemysłu wydobywczego - symbol „PG” jest istotne z
uwagi na istniejącą infrastrukturę kolejową bez nawierzchni toru bocznicy kolejowej do szybu VI KWK
„Budryk”. Zgodnie z Założeniami Techniczno-Ekonomicznymi budowy kopalni infrastruktura kolejowa
była wykonana z przeznaczeniem do odwozu odpadów wydobywczych z szybu VI na teren CSOG w
Knurowie i dostaw materiałów transportem kolejowym. Z uwagi na zmiany organizacyjne oraz zły stan
infrastruktury kolejowej PKP, transport kolejowy został zamieniony na drogowy i w związku z tym, w
2000  r.  tor  został  rozebrany  na  odcinku  od  istniejącego  kozła  oporowego  toru  odstawczego  na
posterunek odgałęźny „Chudów”, jako zabezpieczenie majątku przed rozkradaniem. Mając na uwadze,
że  w  ostatnim  czasie,  w  naszym  rejonie  modernizowana  jest  infrastruktura  kolejowa  PKP  oraz
koncentrację wydobycia w rejonie szybu VI,  KWK „Budryk” chce zachować możliwości odtworzenia
nawierzchni  kolejowej  w  tym  terenie.  Ponadto  wyznaczenie  przez  część  terenu  szybu  korytarza
ekologicznego „Ornontowicki” w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi wykorzystanie przemysłowe
tego  terenu.  Pozostawienie  przeznaczenia  całego  terenu  szybu  VI  umożliwi  odzwierciedlenie
faktycznego  i  przyszłego  wykorzystania  przedmiotowego  terenu,  a także  będzie  informacją  dla
właścicieli przyległych terenów.

Wnosimy o pozostawienie przeznaczenia całego terenu szybu VI JSW S.A.  KWK „Budryk” położonego
w Chudowie jako tereny przemysłu.

Sposób rozpatrzenia:
Uwzględniono w części -  przywrócono na rysunku studium (Zał. nr 2) oraz na ilustracjach B1
i B2  zawartych  w części  B  tekstu  studium oznaczenie  "PG" w  zasięgu,  jaki  wyznaczony  był
w dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego w ramach gruntów należących do JSW
S.A., z wyjątkiem terenu doliny Potoku Bujakowskiego, dla którego ustalono oznaczenie "WS".
Pozostawiono bez zmian przebieg korytarza ekologicznego "Ornontowickiego".

Ponadto  w "Ustaleniach  ogólnych"  w Rozdziale  II  "Kierunki  i  wskaźniki  zagospodarowania
terenów",  w  ppkt  3.3  (określającym,  jakie  rodzaje  przeznaczenia  terenów  mogą  być  ustalane
uzupełniająco we wszystkich obszarach, bez względu na podstawowe kierunki przeznaczenia, czyli
funkcję obszaru), zmodyfikowano brzmienie lit. a w sposób następujący:

"a) tereny  transportu: drogi publiczne  klasy L (lokalne) i klasy D (dojazdowe),  mosty, wiadukty,
tereny pasażerskiego transportu zbiorowego (z wyjątkiem zajezdni i baz), tereny kolei", co umożliwi
usytuowanie odtworzonego toru kolejowego w poprzek doliny Potoku Bujakowskiego.

Uzasadnienie: Korytarz  ekologiczny  "Ornontowicki"  jest  częścią  systemu  korytarzy  ekologicznych
o znaczeniu  regionalnym,  wyznaczonych w Planie zagospodarowania  przestrzennego województwa
śląskiego (PZPWŚ) "Plan 2020+", pełniąc funkcję korytarza spójności a ponadto obszaru rdzeniowego
korytarza  ichtiologicznego  -  co  zapewne  będzie  wymagać  uwzględnienia  przy  projektowaniu
odtworzenia  bocznicy  kolejowej.  Projekt  studium  musi  uwzględniać  postanowienia  PZPWŚ,  pod
rygorem stwierdzenia nieważności dokumentu ze względu na naruszenie zasad sporządzania studium
(art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Z tego względu, dla doliny Potoku
Bujakowskiego ukształtowanej w wyniku jego regulacji, ustala się kierunek przeznaczenia "WS - tereny
wód powierzchniowych". 
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Ad 7.   W przedmiotowych dokumentach zawarto stwierdzenie, że „na obszarze gminy nie 
występują duże emitory zanieczyszczeń”. 

Zdaniem Kopalni w stwierdzeniu tym nie wzięto pod uwagę emitorów znajdujących się na terenie szybu
VI JSW SA KWK Budryk położonego w Chudowie, na terenie którego znajduje się 9 emitorów, z czego
5 ze stacji odmetanowania, a pozostałe 4 - z instalacji spalania paliw, zostały objęte pozwoleniem na
emisję gazów lub pyłów do powietrza.

Sposób rozpatrzenia:
Zmodyfikowano zapis w ppkt 11.3 rozdziału VI cz. A studium zgodnie z propozycją zawartą w piśmie
z dnia  16.11.2016  r.,  nadesłanym  w  następstwie  spotkania  w  dniu  2.11.2016  r.,  usuwając
sformułowanie "nie występują duże emitory zanieczyszczeń" oraz dodano akapit w brzmieniu: 

"Na terenie szybu VI JSW S.A. KWK Budryk położonego w Chudowie znajduje się 9 emitorów,
które  zostały  objęte  pozwoleniem  na  emisję  gazów  lub  pyłów  do  powietrza:  5  ze  stacji
odmetanowania i 4 - z instalacji spalania paliw."

Uzasadnienie: uwzględniono w całości postulat korekty tekstu projektu. 

Ad 8.   W przedmiotowych dokumentach określono, że „gospodarcze korzystanie 
z poszczególnych zasobów środowiska, w tym z zasobów złóż kopalin, nie może 
prowadzić do powstania zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii" 

oraz że „w celu kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, na
obszarze gminy należy wykluczyć lokalizację zakładów o dużym ryzyku lub zakładów o zwiększonym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Informujemy, że obecnie na podstawie przepisów
prawnych  zakład  górniczy  jest  zwolniony  z  przeprowadzania  procedury  kwalifikacyjnej  dotyczącej
ryzyka wystąpienia awarii. Jednak nie można wykluczyć, że w przyszłości ze względu na substancje
stosowane na zakładzie taka konieczność nie zaistnieje. W związku z tym, że studium ma charakter
długoterminowy należałoby dopuścić możliwość lokalizacji takich zakładów na terenie Gminy.

Sposób rozpatrzenia:
Nie uwzględniono. 

Uzasadnienie: Wykluczenie lokalizacji zakładów o dużym ryzyku lub zakładów o zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest podstawą pozytywnego zaopiniowania projektu studium
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Zmiana  ustaleń  projektu  pociągnęłaby  za  sobą  konieczność  ponownego  opiniowania  obecnego
projektu  studium  nie  tylko  przez  WIOŚ,  ale  także  przez  Inspekcję  Sanitarną  i  Dyrekcję  Ochrony
Środowiska,  po  uprzednim  dostosowaniu  projektu   oraz  prognozy  oddziaływania  na  środowisko.
Powtórzenie  procedury  musiałoby  zostać  poprzedzone  sporządzeniem  dokumentacji  wymaganej
zgodnie z art. 73 ust. 7 i 8 ustawy Prawo ochrony środowiska, w celu:

- potwierdzenia, że lokalizacja instalacji powodujących zaliczenie Szybu VI do zakładów stwarzających
ryzyko  awarii  przemysłowej  jest  dopuszczalna  ze  względu  na  ich  oddziaływanie  oraz  istniejącą
zabudowę wymagających ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 73 ust.4 p.o.ś.

-  określenia  bezpiecznej  odległości  od  zakładu  stwarzającego  ryzyko,  w jakiej  mogłaby  być
lokalizowana zabudowa, o której mowa w art. 73 ust. 5 p.o.ś. 

Spowodowałoby to kolejne wydłużenie prac projektowych. Ponieważ kopalnia nie posiada aktualnie
sprecyzowanych  planów inwestycyjnych  skutkujących  lokalizacją  instalacji  powodujących  zaliczenie
Szybu Budryk do zakładów  stwarzających ryzyko poważnej awarii, dopuszczenie ich lokalizacji będzie
mogło zostać rozważone po przedstawieniu dokumentacji, o której mowa w   art. 73 ust. 7 p.o.ś.
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Ad 9.   W treści projektu studium w tabeli B2, określającej Obszary wymagające rekultywacji 
lub remediacji została zawarta „hałda obok szybu Budryk VI" 

o  powierzchni  1.0  ha  z  przeznaczeniem  do  remediacji  i  zalesienia. Jest  to  stwierdzenie  błędne,
ponieważ  Kopalnia  nie  posiada  na  tym  terenie  hałdy.  W  przedmiotowym  miejscu  czasowo
zlokalizowano kruszywo skalne,  przeznaczone do rekultywacji  doliny rowu (potoku)  Bujakowskiego,
Prace rekultywacyjne rozpoczęte zostaną na mocy decyzji Starosty Mikołowskiego z dnia 01.12.2015 r.
oraz Uchwały nr 227/VIII/16 Zarządu JSW SA z dnia 15.05.2016 r.

Sposób rozpatrzenia:
Z rysunku studium usunięto oznaczenie obszaru wymagającego rekultywacji RR7 oraz 
przywrócono kierunek przeznaczenia "PG".

Uzasadnienie: uwzględniono w całości postulat korekty projektu studium.   
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