
rozpatrzenie opinii  KWK Budryk  z dnia 16.11 2016 r.

  1. 
• zmiana przeznaczenia terenu szybu VI

Jest:

na rys.5 (str. 23) - zaznaczony jest teren VI w całości jako tereny przemysłu, natomiast na rys. 4 (str.
19)    i rys. 6 (str. 28) zasięg terenu szybu VI jako terenów przemysłowych został ograniczony.

Propozycja zapisu:  

Na rys. 4 (str.19) i rys. 6 (str. 28) zachować zasięg terenu przemysłu jak na rys. 5 (str. 23). Na rys. 4
(str.19)  i  rys.  6  (str.  28)  korytarz  ekologiczny  w  granicach  terenu  przemysłowego  oznaczyć  linią
przerywaną.  W objaśnieniach  zaznaczyć,  że  jest  to  fragment  korytarza  przechodzący  przez  teren
przemysłowy,  gdzie  zachodzi  konieczność  utrzymania  drożności  w  przypadku  realizacji  zabudowy
(chodzi tu o możliwość odbudowy torów z zastosowaniem przepustu).

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 - obszary przemysłu wydobywczego"
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 - obszary wód powierzchniowych". Pozostawiono bez zmian
przebieg korytarza ekologicznego "Ornontowickiego", zmieniając jego oznaczenie graficzne na
linię przerywaną na ilustracji Rys. A9 (str. 51 nowej redakcji tekstu projektu studium).

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:  

Opisane powyżej rozwiązanie spełnia istotę postulowanej zmiany ustaleń studium - stwarzając możliwość
odtworzenia  bocznicy  kolejowej,  przy  jednoczesnym  zachowaniu  zgodności  z  ustaleniami  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego "Plan 2020+" oraz z przepisami odrębnymi.
Zgodnie § 9 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji  gruntów i budynków "Grunt zajęty przez ciek naturalny stanowi odrębną
działkę ewidencyjną w granicach linii brzegu, niezależnie od tego, czy wody w tym cieku płyną korytem
naturalnym czy korytem uregulowanym odkrytym lub zakrytym".  Stan prawny Potoku Bujakowskiego
wymaga uregulowania (przede wszystkim - prawidłowego rozgraniczenia), a ustalenia studium powinny
być  podstawą  do  przyjęcia  w  miejscowym  planie  ustaleń  zapewniających  administratorowi  cieku
swobodnego dostępu do koryta na całej  jego długości,   w celu wykonywania prac utrzymaniowych.
Szczegółowe  rozwiązania  dotyczące  przeznaczenia  i  zasad  zagospodarowania  terenu  w rejonie
newralgicznego  fragmentu  korytarza  ekologicznego  (dolina  Potoku  Bujakowskiego)  powinny  być
wypracowane na etapie sporządzania miejscowego planu, przy uwzględnieniu potrzeb ochrony przyrody
i prawidłowej gospodarki wodnej. 

Podkreślenia wymaga, że rysunki zawarte w części tekstowej studium są jedynie ilustracjami służącymi
ułatwieniu lektury tekstu. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego opisane w części A tekstu
studium i będące podstawą rozwiązań przyjętych w ustaleniach studium (część B) przedstawione są na
mapie  "Uwarunkowania  zagospodarowania  przestrzennego"  w  skali  1:10000  stanowiącej  graficzny
Załącznik nr 1B. Część graficzną ustaleń studium zawiera "Rysunek studium" w skali 1:10000 - Załącznik
nr 2.   

Nie można dokonać zmian treści ilustracji graficznych nr 4 i 6 w części A tekstu studium (w nowej redakcji
tekstu - Rys. A4  na str. 21 i Rys. A6  na str. 30) ponieważ ich treść nie ustala kierunków przeznaczenia
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terenu. Rys. A4 przedstawia  dotychczasowy stan użytkowania terenu, a Rys. A6 jego zgeneralizowany
obraz eksponujący wiodące funkcje obszarów w stanie istniejącym - czyli elementy struktury funkcjnalno -
przestrzennej gminy wraz z oceną stanu ich ukształtowania.

Również ilustracja nr 5  w części A tekstu studium (w nowej redakcji tekstu - Rys. A5  na str. 25) nie
określa  przyszłego  kierunku  przeznaczenia  terenu  -  stanowi  jedynie  informację  o  dotychczasowym  
przeznaczeniu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przy czym w odniesieniu do
terenu szybu VI jest to przeznaczenie nieobowiązujące, w związku z unieważnieniem planu z 2005 r. 

  2.
• Str. 56 w pkt 11.3

Jest:

Na obszarze gminy nie występują duże emitory zanieczyszczeń, stąd zasadnicze znaczenie dla jakości
powietrza  ma  emisja  zanieczyszczeń  ze  źródeł  lokalnych,  do  których  należą  paleniska  domowe,
kotłownie, małe zakłady produkcyjno-usługowe oraz szlaki komunikacyjne.

Propozycja zapisu:

Na obszarze gminy zasadnicze znaczenie dla jakości powietrza ma emisja zanieczyszczeń ze źródeł
lokalnych, do których należą paleniska domowe, kotłownie, małe zakłady produkcyjno-usługowe oraz
szlaki komunikacyjne.

Uzasadnienie zmian:

Nieznane jest pojęcie dużych emitorów,

Sposób rozpatrzenia:

Zmodyfikowano zapis zgodnie z propozycją (w nowej redakcji tekstu - str. 60)

  3.
• Str. 154 pkt lV 1.6

Jest:

1.6. Gospodarcze korzystanie z poszczególnych zasobów środowiska, w tym z zasobów złóż kopalin,
nie może prowadzić do:

1.6.1. degradacji innych zasobów środowiska, w szczególności:

          a) istotnego ograniczenia przestrzeni produkcyjnej gospodarstw rolnych,

         b) zaniku przepływu w ciekach naturalnych oraz pogorszenia stanu lub potencjału ekologicznego
               wód;

    c)  zmniejszenia  dyspozycyjnych  zasobów  wodnych  lub  pogorszenia  ich  jakości  w  stopniu
              zagrażającym deficytem wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności i rolnictwa,

      d)  przerwania ciągłości  ekologicznej  cieków naturalnych,  zablokowania ciągłości  ekologicznej
               dolin  tych  cieków lub  innych zmian  prowadzących do pogorszenia  ekologicznego stanu /
               potencjału jednolitych części wód powierzchniowych;

1.6.2. zwiększenia zagrożenia powodzią lub zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi;

1.6.3. utraty funkcjonalności systemów melioracji gruntów rolnych;

1.6.4. powstania zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Propozycja zapisu:

1.6. Gospodarcze korzystanie z poszczególnych zasobów środowiska, w tym z zasobów złóż kopalin,
nie może prowadzić do:

1.6.1. degradacji innych zasobów środowiska, w szczególności:

          a) istotnego ograniczenia przestrzeni produkcyjnej gospodarstw rolnych,

2 / 18



rozpatrzenie opinii  KWK Budryk  z dnia 16.11 2016 r.

      b)  pogorszenia   stanu   lub   potencjału  ekologicznego  wód   i  jednolitych  części   wód
               powierzchniowych.

1.6.2. zwiększenia zagrożenia powodzią,

1.6.3. powstania zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Wprowadzić punkt 1.7:

1.7   Dla utrzymania warunków pkt  1.6 przedsiębiorcy górniczy zobowiązani  są wyprzedzająco do
realizacji  prac  zapobiegawczych  mających  na  celu  wyeliminowanie  lub  ograniczenie  negatywnych
skutków podanych w pkt 1.6 .

Uzasadnienie zmian:

Treść  podpunktów 1.6.1  b)  i  1.6.1  d)  jest  zbieżna tylko  inaczej  sformułowana,  w związku  z  czym
proponuje się scalenie treści tych dwóch podpunktów w jeden o zaproponowanej treści wpkt 1.6.1b).

Proponuje  się  wykreślić  podpunkt  1.6.1  c),  ponieważ  nie  tyle  działalność  górnicza  powoduje
zmniejszenie zasobów, a sam fakt korzystania ze źródeł (ujęć) zmniejsza zasoby dyspozycyjne. Zapis
w  podanym  kształcie  uniemożliwia  powstanie  jakichkolwiek  nowych  ujęć.  Treść  podpunktu  1.6.3
uniemożliwia  prowadzenie  eksploatacji  górniczej,  co  jest  niezgodne  z  pkt.5.1,  który  dopuszcza
możliwość prowadzenia eksploatacji zgodnie z koncesją. Proponuje się jego usunięcie, a w zamian
dodanie punktu 1.7 o ww. treści.

Sposób rozpatrzenia: (w nowej redakcji tekstu - str. 158)

Dodano ppkt 1.7 w brzmieniu: 

"Gospodarcze  korzystanie  z  poszczególnych  zasobów  środowiska  powinno  odbywać  się
z uwzględnieniem  podejmowanych  wyprzedzająco  działań,  służących  wyeliminowaniu  lub
ograniczeniu negatywnego oddziaływania prowadzonej działalności na inne zasoby i elementy
środowiska, przy zachowaniu dalszych ustaleń studium"

Brzmienie ppkt 1.6 zmodyfikowano w sposób następujący: (wytłuszczoną czcionką oznaczono
fragmenty dodane) 

1.6. Gospodarcze  korzystanie  z  poszczególnych  zasobów  środowiska,  w  tym  z zasobów  złóż  
kopalin, nie może prowadzić do:

1.6.1   degradacji innych zasobów środowiska, w szczególności: 

1.6.1 istotnego ograniczenia  przestrzeni  produkcyjnej  gospodarstw  rolnych,  zgodnie  z  dalszymi
          ustaleniami  studium,

1.6.2. zmniejszenia  dyspozycyjnych zasobów wodnych lub  pogorszenia  ich jakości pogorszenia  
stanu  wód  podziemnych w  stopniu  zagrażającym  deficytem  wody  wykorzystywanej  do  
zaopatrzenia ludności i rolnictwa, 

1.6.3. trwałego zaniku przepływu w ciekach naturalnych, o których mowa w Części A, Rozdz. VI 
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,

1.6.4. przerwania  ciągłości  ekologicznej  cieków naturalnych,  zablokowania  ciągłości  ekologicznej  
dolin tych cieków położonych w ciągach regionalnych korytarzy ekologicznych lub innych 
zmian prowadzących do pogorszenia ekologicznego stanu lub potencjału   jednolitych części  
wód powierzchniowych;

1.6.5.  trwałej utraty  funkcjonalności  systemów melioracji  gruntów rolnych  w obszarach rolniczej
          przestrzeni produkcyjnej, o których mowa w rozdziale V; 

1.6.6. zwiększenia zagrożenia powodzią lub zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi obszarów
          zabudowanych,

1.6.7. powstania zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej.
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Uzasadnienie: 

Propozycja uzupełnienia ustaleń studium o wymóg stosowania profilaktyki w działalności gospodarczej
związanej z korzystaniem z zasobów środowiska (dodany ppkt 1.7) jest bardzo cenna i może posłużyć
jako pozytywny  przykład  odpowiedzialności  ekologicznej  przedsiębiorców oraz  zrozumienia  zasady
zrównoważonego  rozwoju.  Zapis  nie  może  jednak  dotyczyć  tylko  przedsiębiorców  górniczych,
ponieważ prowadziłoby to do nierównego traktowania podmiotów gospodarczych. W związku z tym
zaproponowano redakcję w formie zgodnej z zasadami tworzenia aktów normatywnych na szczeblu
gminy, zastępując ponadto słowo "prace" bardziej odpowiednim (ze względu na charakter dokumentu)
słowem  "działania".  Ponieważ  ustalenia  pkt  1  w  rozdziale  IV  części  B  mają  charakter  ramowy  -
wyznaczający  generalne zasady ochrony środowiska, które rozwinięte są w dalszej części studium,
dodano stosowne odesłanie.

Brzmienie ppkt 1.6 przeredagowano po rozpatrzeniu opinii wyrażonych przez wszystkie kopalnie oraz
uwzględniając  ustalenia  nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
"Plan  2020+"  i  aktualizacji  Planu  gospodarowania  wodami  dla  obszaru  dorzecza  Odry,  przyjętego
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1967) - ustalenia
obydwu dokumentów muszą być uwzględnione w studium pod rygorem stwierdzenia jego nieważności.

Treść dotychczasowego podpunktu 1.6.1 lit.  c (w nowej redakcji  -  1.6.2) nie może być wykreślona,
ponieważ dotyczy obowiązków gminy wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 3 i pkt 13 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Mając jednakże na względzie, że na terenie gminy nie występują
ujęcia  wód powierzchniowych służące do zbiorowego zaopatrzenia ludności,  zaproponowano nową
redakcję ppkt 1.6.2, która ogranicza się do wód podziemnych, a jej brzmienie jest zgeneralizowane.
Pozwala to zachować spójność z celami ustalonymi w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry, mając na uwadze niezakończone jeszcze prace nad planami zapobiegania
suszy. Zakłada się, że szczegółowe warunki wynikające z ustalonych w aPGW celów będą ustalane
w pozwoleniach  wodnoprawnych  i  decyzjach  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji
przedsięwzięć.

Treść dotychczasowych podpunktów 1.6.1 lit.b i 1.6.1 lit.d   (w nowej redakcji -  1.6.3 i 1.6.4) nie może
być połączona, ponieważ odnosi się do dwóch odmiennych aspektów funkcjonowania wód - reżimu
hydrologicznego  (co  dotyczy  gospodarki  wodnej  z  uwzględnieniem  wymagań  ekologicznych)  oraz
ciągłości  ekologicznej  koryt  i  dolin  cieków  (co  dotyczy  kształtowania  ponadlokalnych  struktur
przyrodniczych). Uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego
pozwoliło na doprecyzowanie redakcji tych zapisów. 

W  podpunkcie  1.6.3.  skupiono  wymagania  dotyczące  stanu  ekologicznego  cieków  naturalnych
(obejmujące zarówno ochronę reżimu wodnego jak zachowanie ciągłości ekologicznej koryt), przy czym
- uwzględniając wnioski kopalń - wymóg zachowania ciągłości koryt ograniczono  do odcinków cieków
wskazanych  w  PZPWŚ  jako  obszary  rdzeniowe  korytarzy  ichtiologicznych  (dotychczas  ustalenia
dotyczyły  wszystkich  cieków naturalnych,  na  całej  ich  długości).  W związku z  tym,  na  pozostałych
odcinkach  cieków  naturalnych  na  poziomie  studium  nie  wyklucza  się  rozwiązań  ingerujących
w morfologię koryt (nie ogranicza to jednak możliwości nałożenia bardziej szczegółowych warunków
w decyzjach  o  środowiskowych   uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięć,  wydawanych  przez
właściwe organy ochrony środowiska).

W  podpunkcie  1.6.4.  skupiono  wymagania  dotyczące  stanu  i  potencjału  ekologicznego  cieków
naturalnych, które stanowią jednolite części wód, będących zarazem osiami korytarzy ekologicznych
o znaczeniu  regionalnym,  których  wyznaczenie  w  PZPWŚ  służy  zapewnieniu  spójności  struktur
przyrodniczych w skali regionu. Wymagania te koncentrują się na utrzymaniu ciągłości i  aktywności
biologicznej dolin (a nie tylko koryt) cieków.   

Nie można również usunąć ppkt 1.6.3 (w nowej redakcji  -  ppkt.  1.6.5),  ponieważ zasady określone
w ppkt  1.6 dotyczą nie tylko działalności  górniczej, ale ogólnie działalności związanej z gospodarczym
korzystaniem  ze  środowiska.  Zaproponowano  natomiast  redakcję  uściśloną,  która  ogranicza
wymagania do obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej określonych zgodnie z ustaleniami w rozdz.
V studium (a więc nie będzie dotyczyć terenów, które kierunkowo przeznaczone są do zabudowy) oraz
uściślono, że zapis dotyczy trwałych zmian - nie będzie więc obejmował przypadkowych uszkodzeń,
które mogą być naprawione.

Redakcję podpunktu 1.6.2. (w nowej redakcji tekstu - ppkt 1.6.6) uściślono dodając, że wymóg dotyczy
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obszarów zabudowanych. Takie rozwiązanie eliminuje ewentualne sprzeciwy dotyczące zmian zasięgu
terenów  obszarów  zagrożonych  powodzią  i  podtopieniami  w  obszarach  nie  przeznaczonych  do
zabudowy, a szczególnie na terenach dolin - gdzie jest to zjawiskiem naturalnym, a ewentualne zmiany
zasięgu potencjalnych zalewów wynikających z gospodarczego wykorzystania zasobów środowiska nie
będą   wywierały  znacząco  negatywnego  wpływu  na  środowisko,  gdyż  na  terenie  gminy  nie
zidentyfikowano siedlisk  i  gatunków przyrodniczych wrażliwych na tego rodzaju zmiany.  Nie można
uwzględnić  propozycji  ograniczenia  zapisu  jedynie  do  wzrostu  zagrożenia  powodzią,  ponieważ
w warunkach  gminy  znacznie  powszechniejszym  zjawiskiem  może  być  wzrost  zagrożenia
podtopieniami  w  wyniku  sytuowania  terenów  działalności  gospodarczej  oraz  sposobu  organizacji
odprowadzania wód z tych terenów. Zapis pozwala zaś na analizę takich przedsięwzięć w szerszym
obszarze  oddziaływania,  nie  ograniczającym  się  jedynie  do  gruntów  bezpośrednio  przyległych  do
terenu inwestycji. 

 

 4.
•   str. 156 pkt.2.3.5:

Jest:

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;

Propozycja zapisu:

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 z wyłączeniem czynności związanych z
usuwaniem szkód górniczych i profilaktyki w tym zakresie.

Sposób rozpatrzenia: (w nowej redakcji tekstu - str. 160)

Nie  uwzględniono  propozycji  całkowitego  wyłączenia  czynności  związanych  z  usuwaniem
szkód górniczych (i profilaktyki w tym zakresie) ze stosowania zasad określonych w ppkt 2.3.5, 

natomiast,  po  rozpatrzeniu  uwag  innych  kopalń  oraz  w  wyniku  uwzględnienia  ustaleń  PZPWŚ
i nowego PGW OD Odry,  brzmienie ppkt 2.3.5 zmodyfikowano w sposób następujący: 

"2.3.5.  zakaz takich zmian ukształtowania  i  użytkowania  terenów w obrębie  odcinków dolin
cieków naturalnych położonych w obszarach wymienionych w ppkt 2.3, 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  stanowiących  naturalne  części  wód  powodującej  ich  odcięcie  od  podłoża
gruntowego i od otaczających ekosystemów zależnych od wód; zakaz nie dotyczy czasowych
zmian związanych z wykonywaniem robót utrzymaniowych oraz przypadków, o których mowa
w ppkt 2.3.6, a także nie wyklucza regulacji cieków prowadzonej zgodnie z ppkt 4.7.6;" 

Uzasadnienie: 

Uwzględnienie  proponowanej  zmiany  w  odniesieniu  do  wszystkich  cieków  i  ich  dolin  położonych
w  obszarach o najwyższej w skali gminy wartości przyrodniczo-krajobrazowej (wymienionych w ppkt
2.3)  spowodowałoby  naruszenie  ustaleń  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa
Śląskiego  oraz  celów  środowiskowych  ustalonych  dla  jednolitych  części  wód  powierzchniowych
Promna i Potok Chudowski (Jasienica) w Planie gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry.
Struktura przyrodnicza tych  obszarów obejmuje  ekosystemy zależne od wód,  ukształtowane wokół
cieków  naturalnych:  Kłodnicy,  Promnej,  Potoku  Chudowskiego  wraz  z  Prądną,  Ornontowickim,
Bujakowskim i dolnym odcinkiem Gierałtowickiego oraz ekosystemy wodne związane z tymi ciekami,
które pełnią także funkcję korytarzy ichtiologicznych.  Kierunki polityki przestrzennej ustalane w studium
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy muszą uwzględniać cele i kierunki
wyznaczone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.

Ze względu na położenie w obszarze funkcjonalnym cennym przyrodniczo, do obszarów dolin stosują
się następujące zasady zagospodarowania przestrzennego ustalone w PZPWŚ:

• utrzymanie aktualnego użytkowania na terenów o wysokich walorach przyrodniczych, których
zasoby są uzależnione od prowadzonej ekstensywnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej i
mają istotne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej;

• wzmacnianie  funkcji  przyrodniczej  korytarzy  ekologicznych  poprzez  ograniczanie  ich
zainwestowania,

• usuwanie istniejących barier oraz kształtowanie struktur przestrzennych sprzyjających migracji
gatunków;

• zachowanie  ciągłości  przestrzennej  i  funkcjonalnej  przyrodniczych  obszarów  prawnie
chronionych i korytarzy ekologicznych w tym w obszarze dolin rzecznych;

• planowanie  inwestycji  z  uwzględnieniem  ochrony  siedlisk  przyrodniczych  i  gatunków  oraz
ciągłości i drożności korytarzy ekologicznych, a w przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji
stosowanie działań minimalizujących;

Ze względu na położenie w wiejskim obszarze funkcjonalnym, do wszystkich dolin rzecznych stosują
się  następujące zasady zagospodarowania ustalone w PZPWŚ:

• zachowanie walorów przyrodniczych dolin rzecznych, w tym o charakterze zielonych użytków
(m. in. łąki i pastwiska) oraz utrzymanie pełnionej funkcji korytarza ekologicznego;

• wprowadzanie stref ekotonowych cieków wodnych; 

• stosowanie  różnorodnych  form  retencji  technicznej  i  nietechnicznej,  w  tym  ochrona  przed
spływem zanieczyszczeń do wód.

W nowej redakcji ppkt 2.3.5 uwzględniono zastrzeżenia kopalń, poparte argumentacją odwołującą się
ich do dotychczasowych doświadczeń, które wiążą się z wykorzystywaniem wyrwanych z kontekstu
fragmentów zapisów planistycznych. Zastosowano więc składnię zdania jednoznacznie wskazującą, że
zakaz  nie  dotyczy  wszelkich  zmian  ukształtowania  i  użytkowania  terenów w obrębie  dolin  cieków,
a jedynie takich odcinków dolin cieków naturalnych położonych w obszarach o najwyższej  wartości
przyrodniczej, które skutkowałyby negatywnymi zmianami w środowisku wymienionymi w treści zapisu. 

Zrezygnowano również z zakazu  istotnego zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej oraz zakazu
obwałowania  koryt,  uznając,  że warunki   te  mogą być  określone na dalszych etapach planowania
i realizacji  zmian w zagospodarowaniu przestrzennym -  w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego lub w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć. 

Ponadto  ograniczono listę  odcinków dolin  cieków,  których dotyczy regulacja  zawarta  w ppkt  2.3.5,
poprzez wyłączenie obszarów ZN4.5 - ZN4.8 z grupy obszarów posiadających najwyższą w skali gminy
wartość  przyrodniczo-krajobrazową  i  przeniesienie  ich  do  grupy  obszarów  wyróżniających  się
podwyższonymi  walorami  przyrodniczymi,  dla  której  zasady  ochrony  środowiska  określa  ppkt  2.5.
Zmiana ta wynika z ustaleń PZPWŚ, które wpłynęły na zróżnicowanie obrazu waloryzacji przyrodniczej
obszaru gminy. Obszary wymienione w ppkt 2.3.5 wyróżniają się, oprócz lokalnych walorów środowiska
przyrodniczego, dodatkową funkcją korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym. 

 5.
* str. 158 pkt.3.4:

Jest:

3.4. Zakaz dokonywania zmian ukształtowania powierzchni ziemi:

a)   skutkujących   powstaniem   bezodpływowych   zagłębień   terenu   (niecek)  wymagających
odwadniania pompami,

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

Propozycja zapisu:  
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USUNĄĆ LUB WPROWADZIĆ NASTĘPUJĄCE ZMIANY:

3.4. W zmianach ukształtowania powierzchni ziemi należy dążyć do ograniczenia zmian:

a)  skutkujących  powstaniem  trwałych,  bezodpływowych  zagłębień  terenu  (niecek)  wymagających
odwadniania pompami,

b)  prowadzących  do  trwałej  erozji  gleb  na  terenach  przeznaczonych  na  cele  rolnicze  lub  do
pogorszenia wartości użytkowej gleb na tych terenach.

Sposób rozpatrzenia: (w nowej redakcji tekstu - str. 162)

W ppkt 3.4 usunięto zapis w 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.

Uzasadnienie: 

Zakaz  zawarty  w  ppkt  3.4  lit.  a  powielał  zapis  w  ppkt  5.2.2,  a  ponieważ  powstawanie  zagłębień
bezodpływowych  na  terenie  gminy  związane  jest  tylko  ze  skutkami  eksploatacji  górniczej,  można
z niego zrezygnować w ppkt 3.4. 

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. 

Zmiana  formy  ustalenia  z  zakazu  na  sformułowanie  "należy  dążyć  do  ograniczenia  zmian"
prowadziłaby do  całkowitej  nieskuteczności  zapisu,  ze względu na brak  zdefiniowania wymiernego
rezultatu regulacji - w związku z tym nie skorzystano z propozycji. 

 6.
• str. 158 pkt 3.5: 

Jest:

3.5.  Zakaz  lokalizacji  obiektów  unieszkodliwiania  odpadów  wydobywczych  oraz  odzysku  odpadów
wydobywczych poza instalacjami i urządzeniami, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ppkt  5.4.

Propozycja zapisu:

3.5. Zakaz lokalizacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Uzasadnienie zmian:

Nie tyko kopalnia prowadzi odzysk z użyciem odpadów wydobywczych. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne
lub  jednostki  organizacyjne  niebędące  przedsiębiorcami  mogą  poddawać  odzyskowi  na  potrzeby
własne,  oraz  dopuszczalnych  metod  ich  odzysku  (Dz.  U.  z  2016r.  póz.  93),  odpady  mogą  być
wykorzystywane przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami m.in. do
utwardzania powierzchni terenu.

Sposób rozpatrzenia:

brzmienie ppkt 3.5 zmodyfikowano w sposób następujący:  (wytłuszczoną czcionką oznaczono
fragmenty dodane) 

"3.5.  Zakaz lokalizacji  obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz odzysku odpadów
wydobywczych poza instalacjami i urządzeniami, z wyjątkiem przypadków terenów, o których mowa
w ppkt 3.6 i 5.4." 

oraz dodano ppkt 3.6 w brzmieniu:

"3.6. Dopuszczenie odzysku odpadów na potrzeby własne przez osoby fizyczne lub jednostki
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organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, do utwardzania powierzchni terenów: 

a) wyłączonych z produkcji rolnej i leśnej, 

b) dróg dojazdowych do terenów rolnych,

c) przeznaczonych pod budynki lub budowle rolnicze w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego,

przy zachowaniu wymagań określonych w przepisach odrębnych w sprawie odzysku odpadów
poza instalacjami i urządzeniami oraz w sprawie dopuszczalnych metod odzysku odpadów na
potrzeby własne przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami."

Uzasadnienie: 

Uwaga jest słuszna, ale prawidłowy sposób korekty ustaleń studium polega na uwzględnieniu sytuacji,
w których osoby fizyczne mogą dokonywać odzysku na potrzeby własne, a nie na usuwaniu zapisu
odsyłającego do ppkt 5.4.  Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne  oraz dopuszczalnych metod ich odzysku zastrzega, że
możliwość odzysku na  potrzeby własne dotyczy przypadków, w których nie narusza to ustaleń prawa
budowlanego i prawa wodnego. W związku z tym miejscowy plan powinien określać tereny, w których
dopuszczone są roboty budowlane polegające na utwardzaniu terenu. 

 7.
• str. 158 pkt 4.6:

Jest:

4.6  Utrzymanie grawitacyjnego spływu wód Potoku Chudowskiego, jego naturalnych dopływów oraz
Potoku Promna, z jednoczesnym zachowaniem co najmniej dobrego stanu ekologicznego tych cieków.

Propozycja zapisu:

4.6 Utrzymanie spływu wód Potoku Chudowskiego, jego naturalnych dopływów oraz Potoku Promna,
z jednoczesnym dążeniem do zachowania dobrego stanu ekologicznego tych cieków.

Sposób rozpatrzenia:

brzmienie ppkt 4.6 zmodyfikowano w sposób następujący:  (wytłuszczoną czcionką oznaczono
fragmenty dodane) 

"4.6.  Utrzymanie  grawitacyjnego  spływu  wód  Potoku  Chudowskiego,  jego  naturalnych  dopływów
stanowiących korytarze ichtiologiczne, o których mowa w ppkt 2.2.2 lit.c  oraz Potoku Promna,
z jednoczesnym zachowaniem co najmniej dobrego stanu ekologicznego tych cieków."

Uzasadnienie: 

Osiągnięcie  dobrego  stanu  ekologicznego  (w  perspektywie  roku  2021)  wód  Potoku  Chudowskiego
(Jasienicy) oraz Promnej jest celem środowiskowym ustalonym w Planie gospodarowania wodami dla
obszaru dorzecza Odry, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U.
2016 poz. 1967) - dokumencie wiążącym dla rozwiązań przyjętych w studium (patrz zapis w części A
tekstu,  rozdz.  I  ppkt  5.4.3).  Istotną  okolicznością  jest  fakt,  że  Potok  Chudowski  i Promna  stanowią
naturalne części wód, a przyczyną klasyfikacji  ich ogólnego stanu jako "zły" w stanie aktualnym jest
przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń, przy czym oczekuje się znaczącej poprawy pozwalającej na
osiągnięcie  parametrów  wymaganych  dla  stanu  co  najmniej  dobrego  w  perspektywie  roku  2021
w związku ze zrealizowaniem systemu kanalizacji sanitarnej w gminie. 

Niedopuszczalne  byłyby  więc  takie  działania,  zwłaszcza  zmiany  hydromorfologiczne,  które
spowodowałyby  nieosiągnięcie  dobrego  stanu  wód  wymienionych  cieków.  Wszystkie  inwestycje
hydrotechniczne  planowane  na  lata  2015  -  2021  wymagające  derogacji  (odstępstw)  od  celów
wyznaczonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej (osiągnięcie dobrego stanu i dobrego potencjału wód do
roku 2015/2021/2027) były zgłaszane w ramach prac nad aktualizacją planów gospodarowania wodami
(aPGW)  i zostały  umieszczone  w  aPGW  po  uzyskaniu  akceptacji  Komisji  Europejskiej  (więcej:
http://www.kzgw.gov.pl/ramowa-dyrektywa-wodna-plany-gospodarowania-wodami.html).
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Zważywszy  na  wyniki  opracowania  ekofizjograficznego  problemowego,  utrzymanie  grawitacyjnego
spływu wód wymienionych cieków jest możliwe przez korekty profilu ich podłużnego, jednakże niezbędne
roboty  regulacyjne  w perspektywie  kolejnej  koncesji  powinny  być  prowadzone  przy  uwzględnieniu
dobrych  praktyk,  które  pozwolą  na  zachowanie  naturalnego  charakteru  jednolitych  części  wód
powierzchniowych i nie doprowadzą do ich zmiany na "silnie zmienione" części wód.

Zmiana redakcji ppkt 4.6 uściśla, które odcinki cieków powinny być zachowane w stanie naturalnym - ze
względu na dodatkowe wymagania wynikające z ustaleń PZPWŚ, jednocześnie powoduje, że w stosunku
do  pozostałych  odcinków  dopływów  Potoku  Chudowskiego  i  Promnej  dopuszczalność  zmian
morfologicznych będzie wynikać ze stanowiska organów ochrony środowiska oceniających oddziaływanie
konkretnych planowanych przedsięwzięć.

 8.
• str. 159 ppkt 4.7.1.

Jest:

4.7.1  ochronę  terenów  w  dolinach  cieków  (obszary  "RE")  przed  zabudową  oraz  poprzez  zakaz
dokonywania  zmian  ukształtowania  terenu  w ich  obrębie  zwiększających  ryzyko  powodziowe  oraz
zagrożenie powodzią i podtopieniami;

Propozycja zapisu:

4.7.1. ochronę terenów w dolinach cieków (obszary "RE") przed zabudową oraz poprzez:

a) monitoring zmian ukształtowania terenu w ich obrębie wraz z analizą zagrożenia powodzią;

b)   działania  związane  z  usuwaniem   szkód   górniczych,  jak  również   profilaktyką w tym zakresie;

Sposób rozpatrzenia:

Uwzględniając opinie innych kopalń, brzmienie ppkt 4.7.1 zmodyfikowano w sposób następujący:
(wytłuszczoną czcionką oznaczono fragmenty dodane/ zmienione) 

"4.7.1.  ochronę  terenów w dolinach  cieków (obszary  "RE")  przed  zabudową oraz  poprzez  zakaz
dokonywania takich zmian ukształtowania terenu w ich obrębie,  zwiększających ryzyko powodziowe
oraz  zagrożenie które  prowadziłyby  do  zwiększenia ryzyka  powodziowego  oraz  zagrożenia
powodzią i podtopieniami na obszarach przyległych;"

Uzasadnienie: 

Uściślono  zapis  ppkt  4.7.1,  ponieważ  nie  było  intencją  projektu  studium  ograniczanie  okresowych
zalewów  w  dolinach  rzek  w  obszarach  RE  -  co  jest  zjawiskiem naturalnym.   Celem  projektu  jest
wyeliminowanie  ryzyka  powodziowego,  tj.  zagrożenia  bezpieczeństwa  powszechnego  i  strat
materialnych.  

Dodanie lit. a w ppkt 4.7.1 jest niemożliwe - nie wiadomo bowiem, jaki podmiot i na jakich zasadach
miałby prowadzić monitoring, o którym mowa w propozycji, ani jakie działania miałyby być podejmowane
zależnie od wyników monitoringu

Dodanie lit. b dot. szkód górniczych w ppkt 4.7.1 jest niepotrzebne - dla zachowania czytelności i logiki
tekstu wszelkie odniesienia do  skutków eksploatacji górniczej powinny być zebrane w pkt 5, ewentualnie
w wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego terenów górniczych,  które
w razie potrzeby mogą być wprowadzone  w rozdziale IX części B.

 9.
• str. 159 pkt 4.7.7:

Jest:

4.7.7. w przypadkach konieczności całkowitego uszczelnienia koryt cieków, uzasadnionych potrzebą
eliminacji  istniejącego ryzyka powodziowego przy braku przestrzennych możliwości  wykonania prac
zgodnie z zasadami opisanymi  w ppkt 4.7.5 i  4.7.6,  np.  w obszarach zabudowanych - stosowanie
konstrukcji z materiałów, które umożliwią migrację organizmów żywych oraz maskowanie elementów
betonowych. 
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Propozycja zapisu:  

4.7.7. w przypadkach konieczności całkowitego uszczelnienia koryt cieków, uzasadnionych potrzebą
eliminacji  istniejącego ryzyka powodziowego przy braku przestrzennych  możliwości  wykonania prac
zgodnie z zasadami opisanymi  w ppkt 4.7.5 i  4.7.6,  np.  w obszarach zabudowanych - stosowanie
konstrukcji z materiałów, które umożliwią migrację organizmów żywych.

Uzasadnienie zmian:

Usunięto zapis dotyczący nakładania rozwiązań technicznych już na etapie studium.

Sposób rozpatrzenia:

Zmodyfikowano zapis zgodnie z propozycją  (w nowej redakcji tekstu - str. 164)

 10.
• str. 161 pkt.5.2.1 do 5.2.5:

Jest:

5.2.1.  możliwość  zagospodarowania  i  nieprzerwanego  użytkowania  terenów  zgodnie  z  ich
przeznaczeniem ustalonym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
braku miejscowego planu - ze sposobem wykorzystania nieruchomości ustalonym w studium lub w
odrębnych przepisach, w tym zachowanie przydatności rolniczej oraz wartości bonitacyjnej użytków
tworzących rolniczą przestrzeń produkcyjną;

5.2.2.     wykluczenie powstawania nowych zagłębień bezodpływowych wymagających odwadniania
pompami oraz poszerzania zasięgu istniejących zagłębień;

5.2.3. wykluczenie powstania szkód w obiektach infrastruktury krytycznej (autostrady A-4 i A1 wraz z
węzłem  Sośnica),  w  tym  -  zmian  parametrów  technicznych  budowli  drogowych  i  właściwości  ich
podłoża gruntowego;

5.2.4. wykluczenie powstania zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, awarii bądź innych ograniczeń
funkcjonowania  elementów  infrastruktury  o  strategicznym znaczeniu  dla  funkcjonowania  gminy,  do
których zalicza się w szczególności: drogę krajową nr 44 i drogę wojewódzką nr 921, linię kolejową nr
149,  magistralne  elementy  systemów  przesyłu  energii  elektrycznej  i  gazu,  gminną  oczyszczalnię
ścieków, kolektory kanalizacyjne oraz elementy systemu, o którym mowa w ppkt 4.8;

5.2.5.  wykluczenie  powstania  zniszczeń  lub  uszkodzeń  obiektów  wpisanych  do  rejestru  zabytków
obniżających ich wartość artystyczną;

Proponowany zapis:

5.2.1. możliwość zagospodarowania i użytkowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem ustalonym w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu - ze
sposobem wykorzystania nieruchomości ustalonym w studium lub w odrębnych przepisach;

5.2.2.      ograniczenie  powstawania  nowych,  trwałych  zagłębień  bezodpływowych  wymagających
odwadniania pompami;

5.2.3.      ograniczenie      powstania     szkód     w     obiektach     infrastruktury     krytycznej
(autostrady  A-4  i  A1  wraz  z  węzłem  Sośnica),  w  tym  -  zmian  parametrów  technicznych  budowli
drogowych i właściwości ich podłoża gruntowego;

5.2.4.    zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, ograniczenia awarii,  minimalizacja ograniczeń
funkcjonowania  elementów  infrastruktury  o  strategicznym znaczeniu  dla  funkcjonowania  gminy,  do
których zalicza się w szczególności: drogę krajową nr 44 i drogę wojewódzką nr 921, linię kolejową nr
149,  magistralne  elementy  systemów  przesyłu  energii  elektrycznej  i  gazu,  gminną  oczyszczalnię
ścieków, kolektory kanalizacyjne oraz elementy systemu, o którym mowa w ppkt 4.8;

5.2.5.    ograniczenie powstania zniszczeń lub uszkodzeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków
obniżających ich wartość artystyczną;
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rozpatrzenie opinii  KWK Budryk  z dnia 16.11 2016 r.

Sposób rozpatrzenia:  (w nowej redakcji tekstu - str. 165 i 166)

Uwzględniając opinie innych kopalń oraz wnioski z dyskusji na spotkaniach, brzmienie wskazanych
zapisów w ppkt 5.2 zmodyfikowano w sposób następujący:  (wytłuszczoną czcionką oznaczono
fragmenty dodane/ zmienione) 

"5.2. Planowanie i prowadzenie eksploatacji węgla kamiennego i innych kopalin, w tym na warunkach
nowych koncesji  udzielanych w przyszłości,  w sposób służący zrównoważonemu rozwojowi  Gminy
oraz zapewniający należytą ochronę środowiska, w tym utrzymanie wpływów skutków eksploatacji na
powierzchnię  terenu,  przy  zapewnieniu  należytej  ochrony  powierzchni  na  poziomie
zapewniającym:

5.2.1.  możliwość  zagospodarowania  i  nieprzerwanego  użytkowania  terenów  zgodnie  z ich
przeznaczeniem  ustalonym  w miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego,  a  w
przypadku  braku  miejscowego  planu  -  ze  sposobem  wykorzystania  nieruchomości  ustalonym  w
studium  lub  w  odrębnych  przepisach,  w  tym  zachowanie  przydatności  rolniczej  oraz  wartości
bonitacyjnej gruntów tworzących rolniczą przestrzeń produkcyjną,

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

5.2.3. (bez zmian)

5.2.4. wykluczenie powstania zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w wyniku uszkodzeń awarii
bądź  innych  ograniczeń  funkcjonowania elementów  infrastruktury  o  strategicznym  znaczeniu  dla
funkcjonowania  gminy,  do  których  zalicza  się  w  szczególności:  drogę  krajową  nr  44  i  drogę
wojewódzką  nr  921,  linię  kolejową  nr  149,  magistralne  elementy  systemów  przesyłu  energii
elektrycznej  i  gazu,  gminną  oczyszczalnię  ścieków,   kolektory  kanalizacyjne  oraz  elementy
planowanego systemu zbiorników służących osłonie przeciwpowodziowej,  o którym mowa w
ppkt 4.8;

5.2.5 (bez zmian)"

dodatkowo 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 związku z wątpliwościami, czy wymóg zapewnienia nieprzerwanego użytkowania umożliwi naprawę
ewentualnych szkód, 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."

Uzasadnienie: 

ad 5.2.1 

Wymóg  zachowania  przydatności  rolniczej  gruntów  tworzących  rolniczą  przestrzeń  produkcyjną  jest
warunkiem niezbędnym zgodności z art. 7 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, dlatego nie może być
usunięty. 

Zaznacza  się,  że  rolniczą  przestrzeń  produkcyjną  tworzą  tereny  określone  w  rozdziale  V  części  B
studium, a nie wszystkie grunty użytkowane rolniczo - wyłączone są tereny przeznaczone kierunkowo do
zabudowy lub zagospodarowania na cele nierolnicze i nieleśne. Zrezygnowano w tym miejscu z ogólnego
warunku  utrzymania  wartości  bonitacyjnej  gruntów  tworzących  rolniczą  przestrzeń  produkcyjną,
w związku ze zmianą redakcji ppkt 5.2.7 lit. c.

ad 5.2.2.

Uzasadnienie zawarto w odpowiedzi na pkt 3 opinii JSW KWK Budryk  z dnia 23.09.2016 (Ad Część B
rozdz. IV pkt. 3; 5.2)
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rozpatrzenie opinii  KWK Budryk  z dnia 16.11 2016 r.

ad 5.2.3., 5.2.5

Zmiana formy ustalenia z "wykluczenia" na "ograniczenie" prowadziłaby do całkowitej nieskuteczności
zapisu,  ze  względu  na  brak  zdefiniowania  wymiernego  rezultatu  regulacji  -  w  związku  z  tym  nie
skorzystano z propozycji.  

Zaznacza się, że zapisy nie wykluczają powstania szkód w ogóle, a dotyczą tylko takich uszkodzeń,
których  wystąpienie  naruszałoby  nadrzędny  interes  publiczny  (ochrona  bezpieczeństwa
powszechnego, zachowanie wartości artystycznej zabytków wpisanych do rejestru - których w gminie
jest bardzo niewiele).  

ad 5.2.4.

W związku z głosami w trakcie spotkań dyskusyjnych, że kopalnie regulują kwestie naprawy szkód
w infrastrukturze technicznej odrębnymi porozumieniami zawieranymi z zarządcami dróg i infrastruktury
wyprzedzająco  w  stosunku  do  planów  ruchu,  wystąpiono  do  zarządców  o  stanowisko  w  sprawie
zasadności ustaleń w ppkt 5.2.3 i 5.2.4. Otrzymano odpowiedzi tylko od trzech jednostek, z których
jedynie zarządca linii  kolejowej potwierdził  fakt wyprzedzającego uzgadniania zasad zabezpieczenia
infrastruktury, i to nie przez przez wszystkie kopalnie. W związku z tym nie ma podstaw do rezygnacji
z zapisu na tym etapie sporządzania projektu (możliwość taka istnieje również na etapie rozpatrywania
uwag wniesionych do projektu w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu). Zaznacza się, że zapis nie
wyklucza powstania szkód w ogóle, a dotyczy tylko takich uszkodzeń, których wystąpienie naruszałoby
nadrzędny interes publiczny (ochrona bezpieczeństwa powszechnego).  

 11.
• str. 161 pkt. 5.2.6:

Jest:

5.2.6.  grawitacyjny  spływ  wód  w  ciekach,  bez  konieczności  formowania  obwałowań  koryt  oraz
stosowania systemów odwodnienia opartych na pracy pomp i rurociągów tłocznych;

Proponowany zapis:

5.2.6. w miarę możliwości grawitacyjny spływ wód w ciekach; 

Uzasadnienie zmian:  

To zadanie wyklucza samo siebie jeśli mamy utrzymać grawitacyjny spływ to nie w oparciu o pracę
pomp. Taki zapis eliminuje wszystkie rozwiązania techniczne i jest niezgodny z koncesją czyli pkt. 5.1.

Sposób rozpatrzenia:

Uwzględniając opinie innych kopalń, brzmienie ppkt 5.2.6 zmodyfikowano w sposób następujący:
(wytłuszczoną czcionką oznaczono fragmenty dodane) 

"5.2.6. 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 2.3 - 2.6 oraz w ppkt 4.7.6"

Uzasadnienie: 

Redakcja zapisu została zmodyfikowana po rozpatrzeniu opinii  wszystkich kopalń,  z uwzględnieniem
ustaleń  nowego  Planu  zagospodarowania  województwa  śląskiego  oraz  aktualizacji  Planu
gospodarowania  wodami  dla  obszaru  dorzecza  Odry,  które  muszą  znaleźć  odzwierciedlenie  w
ustaleniach  studium pod  rygorem stwierdzenia  jego  nieważności.   Utrzymano  zapisy  niezbędne dla
zapewnienia  ciągłości  ekologicznej  cieków  naturalnych na  ich  odcinkach  stanowiących  korytarze
ichtiologiczne, zrezygnowano z tego wymogu w stosunku do pozostałych cieków. W ppkt 5.2.6 usunięto
również zakaz obwałowania koryt  cieków, w związku z odesłaniem do ppkt  2.3 -  2.6  zawierających
zasady ochrony walorów przyrodniczych oraz do ppkt 4.7.6 zawierającego zasady regulacji cieków. Zapis
wykluczający  stosowanie  nowych  rozwiązań  opartych  na  pompach  utrzymano,  ponieważ  dotyczy
odwodnienia (ew. przerzutu wód z zawala) a nie wspomagania przepływu wód w ciekach. 
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 12.
• str. 161 pkt. 5.2.7:

Jest:

5.2.7. minimalizację innych niekorzystnych oddziaływań na środowisko, w tym zwłaszcza:

a) powstawania nowych zalewisk oraz terenów podmokłych stale lub okresowo,

b)  dalszych  zmian  profilu  podłużnego  koryta  Potoku  Chudowskiego  i  jego  naturalnych  dopływów,
skutkujących utratą grawitacyjnego odpływu wód do cieków naturalnych będących odbiornikami wód,

c)  dewastacji  gruntów  przeznaczonych  na  cele  rolnicze,  lub  ich  trwałej  degradacji  w  postaci
pogorszenia klas bonitacyjnych użytków rolnych,

d) zwiększenia zagrożenia zbiorników wód podziemnych przenikaniem zanieczyszczeń ze składowisk
odpadów.

Proponowany zapis:

5.2.7. minimalizację innych niekorzystnych oddziaływań na środowisko, w tym zwłaszcza:

a) ograniczenia powstania nowych, trwałych zalewisk oraz terenów podmokłych poprzez prowadzenie
wyprzedzająco niezbędnych prac hydrotechnicznych,

b) ograniczenia zmian profilu podłużnego koryta Potoku Chudowskiego i jego naturalnych dopływów,
skutkujących utratą grawitacyjnego odpływu wód do cieków naturalnych będących odbiornikami wód,

c)  dewastacji  gruntów  przeznaczonych  na  cele  rolnicze,  lub  ich  trwałej  degradacji  w  postaci
pogorszenia klas bonitacyjnych użytków rolnych,

d) zwiększenia zagrożenia zbiorników wód podziemnych przenikaniem zanieczyszczeń ze składowisk
odpadów.

Uzasadnienie zmian:

Kopalnia proponuje w celu ograniczenia negatywnych skutków eksploatacji górniczej sprecyzowanie
pkt 5.2.7. w zakresie konieczności wykonywania wyprzedzających prac hydrotechnicznych.

Sposób rozpatrzenia:

Uwzględniając opinie innych kopalń oraz rozstrzygnięcie uwagi zawartej w p. 3 rozpatrywanej opinii,
brzmienie ppkt 5.2.7 zmodyfikowano w sposób następujący:  (wytłuszczoną czcionką oznaczono
fragmenty dodane) 

"5.2.7.  minimalizację  innych  niekorzystnych  oddziaływań  na  środowisko,   w  tym  zwłaszcza przy
zachowaniu ustaleń ppkt 1.7:

a)  powstawania  nowych zalewisk  oraz terenów podmokłych  stale  lub  okresowo  poza  obszarami
"WS", „RE” i „ZE”, 

b)  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, 

c)  dewastacji  gruntów  przeznaczonych  na  cele  rolnicze tworzących  rolniczą  przestrzeń
produkcyjną lub  ich trwałej  degradacji  gruntów  rolnych  klas  I  –  III w  postaci  obniżenia  klas
bonitacyjnych użytków rolnych,

d) zwiększenia zagrożenia zbiorników wód podziemnych przenikaniem zanieczyszczeń ze składowisk
odpadów.

przy czym przez skutki oddziaływań eksploatacji na powierzchnię terenu rozumie się łącznie
oddziaływania  w  postaci:  wstrząsów,  odkształceń  terenu,  obniżeń  względnych,  zmiany
nachyleń terenu i stosunków wodnych oraz efektów dokonanej rekultywacji lub innych działań
naprawczych."

Uzasadnienie: 

Redakcja zapisu oddaje intencję zawartą w uzasadnieniu uwagi.
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 13.
• str. 161 pkt  5.4:

Jest:

5.4.    Dopuszczenie   wykorzystania   odpadów  wydobywczych   w   procesach   odzysku   poza
instalacjami lub urządzeniami - wyłącznie na terenach:

a)  przeznaczonych do zagospodarowania  na  cele  nierolnicze,  na  których  możliwość  taka  zostanie
określona w ustaleniach miejscowego planu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie odzysku
odpadów poza instalacjami lub urządzeniami,

b)  na  których  działanie  takie  jest  prowadzone  na  podstawie  decyzji  w  sprawie  rekultywacji  i
zagospodarowania gruntów rolnych lub leśnych, wydanej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntów rolnych i  leśnych przed wejściem w życie miejscowego  planu zagospodarowania
przestrzennego.

Proponowany zapis:

5.4.   Dopuszczenie wykorzystania odpadów wydobywczych w procesach odzysku poza instalacjami
lub urządzeniami na terenach:

a) związanych z usuwaniem szkód górniczych

b)  na  których  działanie  takie  jest  prowadzone  na  podstawie  decyzji  w  sprawie  rekultywacji  i
zagospodarowania gruntów rolnych lub leśnych, wydanej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntów rolnych i  leśnych przed wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Uzasadnienie zmian:

Proponuje się uogólnienie zapisów pkt.5.4.a

Sposób rozpatrzenia:

Brzmienie ppkt 5.4 lit. a zmodyfikowano w sposób następujący: 

"a) przeznaczonych do zagospodarowania na cele nierolnicze, na których możliwość taka zostanie
określona w  ustaleniach miejscowego planu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie odzysku
odpadów poza instalacjami lub urządzeniami"

Uzasadnienie: 

Miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego,  do  których  sporządzenia  przystąpiła  Gmina
Gierałtowice, będą planami zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych, o których mowa
w art. 104 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z art. 104 ust. 4 tej ustawy, miejscowy
plan  terenu  górniczego,  niezależnie  od  wymagań  określonych  odrębnymi  przepisami,  powinien
zapewniać  integrację  wszelkich  działań podejmowanych  w  granicach  terenu  górniczego  w  celu
wykonania  działalności  określonej  w  koncesji,  zapewnienia  bezpieczeństwa  powszechnego  oraz
ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych. Nie może zatem pomijać kwestii tak istotnych, jak
określenie obszarów, w których będzie możliwość odzysku odpadów wydobywczych poza instalacjami
lub urządzeniami, w przypadkach, w których wymagają tego przepisy odrębne.

Zasady konstrukcji ustaleń aktów normatywnych z zakresu planowania przestrzennego, których częścią
integralną jest część graficzna, wymagają takiego formułowania ustaleń, aby możliwe było powiązanie
tekstu  z  częścią  graficzną.  Aktualnie  w części  graficznej  nie  zostały  wskazane "obszary  związane
z usuwaniem szkód górniczych" (są tylko "obszary wymagające rekultywacji", ale dotyczy to terenów
już  zdegradowanych).  Jeżeli  kopalnie  nie  mogą,  co  zrozumiałe,  wskazać  "terenów  związanych
z usuwaniem szkód górniczych" na etapie studium, praktycznym rozwiązaniem jest przeniesienie tego
ustalenia na poziom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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 14.
• str. 162 pkt 5.6 i 5.7:

Jest:

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 którego ruch zakładu górniczego może być dozwolony tylko
w sposób zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub obszarów, 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 :

Proponowany zapis:

5.6.  W celu realizacji zasad zawartych w ppkt 5.2, określa się obszary, dla których wyznacza się teren,
w  granicach  którego  ruch  zakładu  górniczego  może  być  dozwolony  tylko  w  sposób  zapewniający
poprawne funkcjonowanie tych obiektów lub obszarów, 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 wyznacza się tereny ochronne,
oznaczone na rysunku studium symbolami OFI, OFS, OFP, OFM, OFU:

Sposób rozpatrzenia:

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."

Jednocześnie  zmodyfikowano brzmienie ppkt 5.9 (dotychczasowy numer -  5.8) -  zob.  sposób
rozpatrzenia w p. 15
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Uzasadnienie: 

Dokonano modyfikacji  zapisów,  uznając za słuszną intencję proponowanej  zmiany,  ale  w zakresie,
który zachowuje możliwość jednoznacznego powiązania wprowadzonej regulacji z podstawą prawną
wynikającą z art. 10 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art.
104 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

 15.
• str. 162 pkt. 5.8 i 5.9:

Jest:

5.8.  Filary  ochronne  niezbędne  dla  zabezpieczenia  obszarów  wskazanych  w  Studium  mogą  być
wyznaczane w dodatkach do projektów zagospodarowania złoża, w okresie ich wykonywania.

5.9.  Dopuszcza  się  niewyznaczanie  filara  ochronnego  w  projekcie  zagospodarowania  złoża  w
następujących przypadkach:

a) pod obszarami zabudowy istniejącej i planowanej, w których nie planuje się eksploatacji w całym
okresie ważności koncesji,

b)    pod rejonami zabudowanymi lub planowanymi  do zabudowy głownie 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,  a  pozostałe  wpływy  eksploatacji  na  powierzchnię,  w
szczególności  kategorie  odkształceń  terenu,  nie  przekroczą  poziomów  skutkujących  potrzebą
zastosowania powszechnych zabezpieczeń zabudowy istniejącej.

Propozycja zapisu: USUNĄĆ

Sposób rozpatrzenia:

Brzmienie  ppkt  5.8  (w  nowej  redakcji  -  ppkt  5.10)  pozostawiono  bez  zmian,  a  ppkt  5.9
zmodyfikowano w sposób następujący:  (wytłuszczoną czcionką oznaczono fragmenty dodane /
zmienione) 

"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:

a) pod obszarami zabudowy istniejącej i planowanej, w których nie planuje się eksploatacji w całym
okresie ważności koncesji,

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,

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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Uzasadnienie: 

W wyniku zmian w brzmieniu ppkt 5.6 i 5,7,  ustalenia ppkt 5.9 (po wprowadzeniu wyżej opisanych
korekt) są niezbędne dla utrzymania logiki ustaleń, zgodnie z intencją Gminy. 

 16.
• str. 163 pkt. 5.11 i 5.12:

Jest:

5.11. 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:

a) obszary lub obiekty, dla których w złożu kopaliny wyznacza się filar ochronny -uwzględniając walory
społeczno-ekonomiczne  przestrzeni  oraz  odporność  obiektów  (w  tym infrastruktury  technicznej)  na
wpływy eksploatacji, wraz z wymaganym poziomem ochrony terenu (przy czym granice obszarów, dla
których wyznacza się filar ochronny mogą ulegać modyfikacji w stosunku do granic wskazanych na
rysunku studium - stosownie do stanu zagospodarowania terenu, prognozowanych wpływów wydobycia
na powierzchnię terenu wynikających z aktualnego projektu zagospodarowania złoża),

b) dopuszczalne formy i nieprzekraczalne poziomy oddziaływań eksploatacji na powierzchnię terenu
oraz na środowisko poza obszarami, o których mowa w pkt a, mające na celu zapewnienie ochrony
środowiska,

c)   obszary, w których zabudowa może być realizowana tylko po spełnieniu określonych wymagań
dotyczących zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji,

d) wymagania w zakresie zabezpieczenia zabudowy istniejącej.

5.12.  Jako istotne skutki  eksploatacji,  o których mowa w ppkt  5.11 traktowane będą przewidywane
wpływy eksploatacji podziemnej na powierzchnię terenów OFI, OFS, OFP, OFM, OFU w zakresie l - V
kategorii  odkształceń,  a  także obniżenia terenu wskazujące na możliwość utworzenia się  zalewisk,
powstania  zagłębień  bezodpływowych  lub  poszerzenia  zasięgu  niecek  istniejących  na  terenach
przeznaczonych do zabudowy.

Propozycj  ą zapisu: USUNĄĆ 

Uzasadnienie zmian:  

Punkty 5.11 i 5.12 winny zostać usunięte z uwagi na dotychczasowe orzecznictwo NSA (między innymi
II  SA/GI 1383/13), w którym to Rada Gminy nie jest władna wprowadzać jakichkolwiek wymogów na
użytek udzielenia koncesji, a jedynie przewidując jej udzielenie w przyszłości oraz uwzględniając skutki
prowadzonej w przeszłości eksploatacji górniczej wprowadzić szczególne warunki zagospodarowania
terenu.

Sposób rozpatrzenia:

Brzmienie ppkt  5.11 (w nowej redakcji - ppkt 5.12)  zmodyfikowano w sposób następujący: 

"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." (dalsze zapisy zawarte w lit. a - lit. d wykreślono)

ppkt 5.12 wykreślono
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Uzasadnienie: 

Nie można negować zasady sporządzenia miejscowego planu terenu górniczego w przypadku, gdy
przewidywane  skutki  eksploatacji  są  istotne,  jest  zatem  oczywistym,  że  wraz  z  wydaniem  nowej
koncesji obowiązujące plany wymagają przeglądu oraz - zależnie od jego wyników - mogą wymagać
aktualizacji. Pozostałe postulaty w tym punkcie uwzględniono.

 17.
• str. 164 pkt. 9: 

Jest:

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.

Proponowany zapis:

W  celu  kontroli  zagrożeń  poważnymi  awariami  związanymi  z  substancjami  niebezpiecznymi,  na
obszarze gminy należy ograniczyć lokalizację zakładów o dużym ryzyku lub zakładów o zwiększonym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Sposób rozpatrzenia:

nie uwzględniono

Uzasadnienie: 

Uzasadnienie zawarto w odpowiedzi na uwagę w p. 8 pisma JSW KWK Budryk z dnia 23.09.2016 r. 

 18.
• str. 179 tab. B.2

Jest:

Tab.  B2.  Obszary  wymagające  rekultywacji  lub  remediacji  RR7  hałda  obok  szybu  Budryk  VI  1.0
remediacja, zalesienie Proponowany zapis:  

Wykreślenie  zapisu,  ponieważ  KWK  Budryk  nie  posiada  w  tym  miejscu  hałdy  tj.  obiektu
przeznaczonego do składowania odpadów wydobywczych.

Wnioskujemy  również  o  usunięcie  izolinii  prognozowanych  osiadań  powierzchni  terenu  i  kategorii
deformacji z rysunku planu.

„Prognoza oddziaływania na środowisko"

Zapisy  Prognozy  oddziaływania  na  środowisko  należy  dostosować  do  zmienionej  treści
przedmiotowego Projektu Studium.

Sposób rozpatrzenia i uzasadnienie: zawarto w odpowiedzi na uwagę w p. 6 pisma JSW KWK

Budryk z dnia 23.09.2016 r. 
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