
rozpatrzenie opinii  JSW KWK Knurów-Szczygłowice  z dnia 26.09.2016 r.

  I.1. 

Część B: Kierunki zagospodarowania przestrzennego: Rozdział II „Kierunki i wskaźniki zagospodarowania
terenu"

Dla obszarów oznaczonych symbolami: RE, ZL, ZLD wprowadzono zakaz zmian ukształtowania terenu
prowadzących do zwiększenia zagrożenia powodzią lub zalewaniem, a także do rozwoju ruchów masowych

Sposób rozpatrzenia: 

Brzmienie  ppkt   4.4  w  rozdziale  II  części  B  §15 (obszary  RE)  zmodyfikowano  w  sposób
następujący: (wytłuszczoną czcionką oznaczono fragmenty dodane)

"4.4.  Zakazuje  się  zmian  ukształtowania  terenu  prowadzących  do  zwiększenia ryzyka
powodziowego zagrożenia powodzią lub  zalewaniem,  a także do rozwoju ruchów masowych, z
zastrzeżeniem ppkt 4.5. " 

jednocześnie zmodyfikowano zapis w ppkt 4.5,  w sposób następujący: 

"4.5 Dopuszcza się zmiany ukształtowania terenu służące realizacji podstawowych i dopuszczalnych
kierunków  przeznaczenia  oraz  zwiększaniu  retencji  dolinowej,  w  tym  umożliwiające  przywrócenie
naturalnych  procesów  korytotwórczych, a  także  związane  z  regulacją  i  utrzymaniem  wód,  przy
zachowaniu zasad określonych w rozdziale IV  ppkt 4.7.6"

W ppkt  4.2 w rozdziale II części B  §18 (obszary ZL) i ppkt  4.3 w rozdziale II  części B  §19
(obszary ZLd)  usunięto zdanie 

"Zakazuje  się  zmian ukształtowania  terenu w obrębie  dolin  cieków prowadzących do zwiększenia
zagrożenia powodzią lub podtopieniami, a także do rozwoju ruchów masowych." 

Uzasadnienie: 

Na  terenach  leśnych  (ZL,  ZLD)  rozwój  ruchów  masowych  w  przypadku  Gierałtowic  jest  mało
prawdopodobny,  podobnie  jak  zwiększenie  zagrożenia  powodzią  w  wyniku  zmian  ukształtowania
powierzchni  -  tym  bardziej,  że  zgodnie  z  kierunkami  polityki  przestrzennej  określonymi   Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego zalewiska należy utrwalać. 

Zapisy  dotyczące  obszarów  położonych  w  dolinach  zmieniono  w  taki  sposób,  aby  podkreślić
niedopuszczalność wzrostu ryzyka powodziowego (czyli zagrożenia bezpieczeństwa ludności i mienia na
skutek powodzi) - co dotyczy głównie obszarów przyległych lub niżej położonych (zob. również uzasadnienie
rozstrzygnięcia uwag do ppkt 1.6). 

  II.2. 
Część B: Kierunki zagospodarowania przestrzennego: Rozdział IV „Obszary i zasady ochrony środowiska,
jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego.

Punkt  1  „Generalne zasady ochrony środowiska,  jego zasobów,  ochrony przyrody i  krajobrazu,  w tym
krajobrazu kulturowego.

W punkcie 1.6 wprowadzono liczne ograniczenia dla gospodarczego korzystania z poszczególnych zasobów
środowiska, w tym z zasobów złóż kopalin. Z zapisów tego punktu wynika, że eksploatacja złóż kopalin nie
może prowadzić do

•    istotnego ograniczenia przestrzeni produkcyjnej gospodarstw rolnych,

•    zaniku przepływu w ciekach naturalnych oraz pogorszenia stanu lub potencjału ekologicznego wód,

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

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

•    zwiększenia zagrożenia powodzią lub zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

•    utraty funkcjonalności systemów melioracji gruntów rolnych,

•    powstania zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.
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Sposób rozpatrzenia:

Uściślono zapis ppkt 1.6.1 lit. a (w nowej redakcji tekstu - ppkt 1.6.1), nadając mu brzmienie:
(wytłuszczoną czcionką oznaczono fragmenty dodane)

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

oraz doprecyzowano znaczenie pojęcia w słowniku (Zał. tekstowy Z4A): 

"Istotne ograniczenie przestrzeni  produkcyjnej  gospodarstw rolnych -  uszczuplenie powierzchni  gleb
wykorzystywanych rolniczo  lub trwałe obniżenie klas  bonitacyjnych albo przydatności  rolniczej  gleb,
wpływające  na  obniżenie  wartości  ekonomicznej  gospodarstwa  rolnego  poniżej  progów
kwalifikowalności określonych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020  (Dz.U.  2015  poz.  349,  z późn.  zmianami),  w  ramach  działań  „Modernizacja
gospodarstw  rolnych”  oraz  „Restrukturyzacja  małych  gospodarstw”,  a  także  wpływające  na
nieosiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie."

Zmodyfikowano zapis ppkt 1.6.1 lit.b (w nowej redakcji tekstu - ppkt 1.6.3), nadając mu brzmienie:

"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,"

Zmodyfikowano zapis ppkt 1.6.1 lit.c (w nowej redakcji tekstu - ppkt 1.6.2), nadając mu brzmienie:

"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,"

Zmodyfikowano zapis ppkt 1.6.1 lit.d (w nowej redakcji tekstu - ppkt 1.6.4), nadając mu brzmienie:

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

Zapis ppkt 1.6.2 (w nowej redakcji tekstu - ppkt 1.6.6), zmodyfikowano nadając mu brzmienie:

"1.6.6. zwiększenia zagrożenia powodzią lub zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi obszarów 
zabudowanych" - tym samym zaproponowaną korektę zapisu uwzględniono częściowo 

Zarazem zmodyfikowano wprowadzenie do ustaleń w ppkt 2.3 i ppkt 2.5, nadając im brzmienie:

"2.3 Zasady ochrony środowiska i  krajobrazu w obszarach posiadających najwyższą w skali  gminy
wartość przyrodniczo-krajobrazową (ZN1.1, ZN1.2, ZN2, ZN3, ZN4.1 - ZN4.8  ZN4.4): "

"2.5.  Zasady  ochrony  środowiska  w  pozostałych  obszarach  wyróżniających  się  podwyższonymi
walorami przyrodniczymi (ZN1.3 – ZN1.8, ZN4.5 - ZN4.8, ZN5):" 

Uzasadnienie: 

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  na  obszarze  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.

ad 1.6.1 lit. a (w nowej redakcji tekstu - 1.6.1)

Treść podpunktu  formułuje zasadę o zasadniczym znaczeniu dla ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej
i konstytucyjnie chronionych praw rodzinnych gospodarstw rolnych.
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ad 1.6.1 lit. b (w nowej redakcji tekstu - 1.6.3)

Wyniki opracowania ekofizjograficznego wskazują, że w większości przypadków w horyzoncie kolejnych koncesji
będzie istniała możliwość zapewnienia grawitacyjnego spływu wód w ciekach naturalnych, poprzez przebudowę
profilu podłużnego koryt.

Treść  zapisu  odnosi  się  do  dwóch  podstawowych  aspektów  oceny  stanu  wód  płynących  -  reżimu
hydrologicznego (co dotyczy gospodarki wodnej z uwzględnieniem wymagań ekologicznych) oraz ciągłości
ekologicznej  koryt  i dolin  cieków  (co  dotyczy  kształtowania  ponadlokalnych  struktur  przyrodniczych).
Uwzględniając wnioski kopalń wyrażone na spotkaniach dyskusyjnych sprecyzowano zakres obowiązywania
zapisu (wskazano, które cieki zalicza się do naturalnych).

Uchwalenie  nowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  śląskiego  pozwoliło  na
ograniczenie wymogu zachowania ciągłości ekologicznej koryt 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). 

ad 1.6.1 lit. c (w nowej redakcji tekstu - 1.6.2)

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 zostało zgeneralizowane do niepogorszenia stanu wód podziemnych.  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, ponieważ
pojęcie  stanu  wód  podziemnych  obejmuje  zarówno  aspekt  ilościowy,  jak  jakościowy.  Zakłada  się,  że
szczegółowe  warunki  wynikające  z  ustalonych  w  aPGW  celów  będą  ustalane  w pozwoleniach
wodnoprawnych i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć.

ad 1.6.1 lit. d (w nowej redakcji tekstu - 1.6.4)

Treść  zapisu,  podobnie  jak  zapisy  w  ppkt  1.6.2  i  1.6.3,  zawiera  wymagania  zapewniające  spójność
z ustaleniami  PZPWŚ i  PGW  OD  Odry.  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  i  ponadregionalnym,  których  wyznaczenie
w PZPWŚ służy zapewnieniu spójności struktur przyrodniczych w skali regionu. W tym zakresie modyfikacja
zapisu uwzględnia stanowisko kopalni.   

ad 1.6.2 (w nowej redakcji tekstu - 1.6.6)

Redakcję  zapisu  uściślono  dodając,  że  wymóg  dotyczy  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. 
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  II.3.
Część B: Kierunki zagospodarowania przestrzennego: Rozdział IV „Obszary i zasady ochrony środowiska,
jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego. 

Punkt 2 „Obszary i zasady ochrony przyrody i krajobrazu"

W  punkcie  2.3  dla  obszarów  oznaczonych  symbolami  ZN  4.7,  ZN  4.8,  wprowadzono  zakaz  zmian
ukształtowania i użytkowania terenów w obrębie dolin cieków dopuszczając jednocześnie możliwość tych
zmian pod warunkiem ciągłości cieków w profilu podłużnym, ograniczających ingerencję w ukształtowanie
koryt cieków w planie i w profilu poprzecznym.

Sposób rozpatrzenia: 

W wyniku przeniesienia obszarów ZN4.7, ZN4.8 do grupy obszarów "o podwyższonej wartosci
przyrodniczej"  które  sa  przedmiotem  regulacji  w  ppkt  2.5,  obszarów  tych  dotyczy
zmodyfikowany  zapis  ppkt  2.5.2,  w  brzmieniu:  (wytłuszczoną  czcionką  oznaczono  fragmenty
dodane)

"2.5.2  zakaz  takich zmian  ukształtowania  i  użytkowania  terenu,  które  powodowałyby  trwałe
pogorszenie  zdolności  retencyjnych  dolin  i  koryt  cieków naturalnych  oraz prowadziłyby  do
fragmentacji przestrzeni przyrodniczej; " 

Uzasadnienie: 

Uściślono  brzmienie  zapisu,  aby  jednoznacznie  oddawał  on  jego  intencję,  mianowicie  że  nie  zakazuje  się
jakichkolwiek  zmian ukształtowania terenu,  a jedynie  takich zmian,  które prowadziłyby do pogorszenia zdolności
retencyjnych dolin i koryt cieków oraz do fragmentacji przestrzeni przyrodniczej. 

  II.4.
Część  B:  Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego:  Rozdział  IV  „Obszary  i  zasady  ochrony
środowiska, jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego:

Punkt 2 „Obszary i zasady ochrony przyrody i krajobrazu"

W punkcie 2.6 dla terenów położonych w ciągach korytarzy ekologicznych wprowadzono nakaz:

•  zachowania  ciągłości  przestrzennej  ekosystemów,  w  szczególności  możliwości  migracji  fauny
i wymiany materiału genetycznego (2.6.1.),

•  zachowania możliwości grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych istniejącym systemem
cieków i rowów oraz naturalnej retencyjności gruntów w dolinach (2.6.2)

Sposób rozpatrzenia: 

Zmodyfikowano brzmienie ppkt  2.6.2 w sposób następujący:   (wytłuszczoną czcionką oznaczono
fragmenty dodane) 

"2.6.2.  zachowanie ciągłości przestrzennej ekosystemów, w szczególności możliwości migracji  flory i fauny
oraz wymiany materiału genetycznego;

2.6.2.  zachowanie  możliwości  grawitacyjnego  odprowadzania  wód  opadowych  i roztopowych  istniejącym
systemem cieków naturalnych  i rowów oraz naturalnej retencyjności gruntów w dolinach, z zastrzeżeniem
ppkt 5.2.6;"

jednocześnie zmodyfikowano ppkt 5.2.6, nadając mu brzmienie:

"5.2.6.  grawitacyjny  spływ  wód  w  ciekach  naturalnych  będących  korytarzami  ichtiologicznymi
(oznaczonych  na  rysunku studium),  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 - 2.5 oraz
w ppkt 4.7.6"

zasadnienie: 
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Po rozpatrzeniu wszystkich opinii wniesionych przez kopalnie uznano, że wymóg utrzymania możliwości
grawitacyjnego odprowadzania wód istniejącym systemem rowów jest zbyt  rygorystyczny -  ponieważ
rowy (cieki  sztuczne)  będące częścią systemu melioracji,  z  definicji   powinny być  przebudowywane
stosownie do potrzeb.

Uściślono też zapis  w ppkt  5.2.6,  ograniczając go do odcinków cieków pełniących funkcję korytarzy
ichtiologicznych,  określonych  w  nowym  Planie zagospodarowania  przestrzennego  województwa
śląskiego  i usunięto zakaz formowania obwałowań koryt, w związku z ustaleniem celów środowiskowych
w nowym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967). 

Przyjęto, że szczegółowy sposób wykonywania regulacji cieków może być ustalony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego  lub  w  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji
przedsięwzięcia.

  II.5.
Część  B:  Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego:  Rozdział  IV  „Obszary  i  zasady  ochrony
środowiska, jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego:

Punkt 3 „Zasady ochrony powierzchni ziemi i gleb"

W punkcie 3.4 wprowadzono zakaz dokonywania zmian ukształtowania powierzchni ziemi skutkujących
powstaniem bezodpływowych zagłębień terenu (niecek) wymagających odwadniania pompami.

Sposób rozpatrzenia: 

Brzmienie ppkt 3.4 zmodyfikowano w sposób następujący: 

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. 

 II.6.1
Część  B:  Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego:  Rozdział  IV  „Obszary  i  zasady  ochrony
środowiska jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego"

Punkt  5:  „Zasady  ochrony złóż  kopalin  oraz  zasady  ochrony  środowiska  dotyczące  przedsięwzięć
obejmujących eksploatację złóż kopalin" ustalono:

• pkt. 5.2. zapisano, że planowanie i prowadzenie eksploatacji węgla kamiennego, w tym na warunkach
nowych koncesji udzielanych w przyszłości, ma zapewnić m.in.:

  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,

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

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

  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,

  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,

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

Sposób rozpatrzenia:

Uwzględniając  opinie  innych  kopalń  oraz  wnioski  z  dyskusji  na  spotkaniach,  brzmienie  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",  

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.

Zapis w ppkt 5.2.3 i 5.2.5 pozostawiono 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;

"5.2.6. 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"

"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
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"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.

oraz dodano nowy 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 i 5.7.4 nie wyklucza planowych przerw w ich użytkowaniu na czas robót
profilaktycznych i naprawczych."

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".

Uzasadnienie: 

ad 5.2.1

Wymóg zapewnienia  możliwości zagospodarowania i  nieprzerwanego użytkowania terenów zgodnie
z ich  przeznaczeniem  ustalonym  w miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  nie
dotyczy usuwania szkód,  tylko trwałej  utraty  przydatności  terenu do jego wykorzystywania zgodnie
z     przeznaczeniem i  jest  warunkiem  niezbędnym  nienaruszenia   art.  7  ustawy  Prawo  geologiczne
i górnicze  -  dlatego  nie  może  być  usunięty.  Dotychczas  (pod  rządami  ustawy  Prawo  geologiczne
i górnicze  z  1994 r.,  w  której  brakowało  przepisu  porównywalnego  z art.  7  w  obecnej  ustawie)
przedsiębiorcy podejmowali się likwidacji szkód w obiektach budowlanych lub wypłaty odszkodowań
z tego tytułu,  natomiast  nie  rekompensowali  utraty  wartości  nieruchomości  w przypadku degradacji
terenu  w stopniu  powodującym jego  nieprzydatność  do  zabudowy.  Natomiast  gmina,  ograniczając
prawo  zabudowy  w miejscowym planie,  naraża  się  na  roszczenia  finansowe  ze  strony  właścicieli
terenów. 

W jeszcze większym stopniu pozostawienie zapisu w obecnej formie uzasadnione jest w odniesieniu do
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przed degradacją której Prawo geologiczne i górnicze nie zapewnia
żadnej ochrony - odsyłając w zakresie naprawy szkód do przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych. Praktycznym przykładem na to, w jakim stopniu ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
zapewnia  ochronę  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej,  formułując  cel  rekultywacji  gruntów
zdegradowanych jako "przywrócenie wartości użytkowej" jest w gminie Gierałtowice nasyp w miejscu
zalewiska Wn-35. 

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 ppkt 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,
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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, jest 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. Oczekuje  się  wskazania  konkretnych
obszarów, dla których kopalnia chciałaby uzyskać taką możliwość, w formie wniosków do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.  

ad ppkt  5.2.3.  - 5.2.5

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 ppkt  5.2.6. 

Dopuszczenie  powstawania  nowych  zagłębień  bezodpływowych  wymagających  trwale  odwadniania
pompami jest wykluczone, zwłaszcza na terenach w których nie występuje zagrożenie bezpieczeństwa
ludzi  i  mienia  -  o  czym informowano  na  spotkaniu  dyskusyjnym.  W świetle  wyników opracowania
ekofizjograficznego,  w  perspektywie  kolejnych  koncesji  nie  ma  potrzeby  stosowania  takiego
rozwiązania (poza istniejącymi), bowiem grawitacyjny spływ wód  cieków naturalnych możliwy jest do
osiągnięcia poprzez przebudowę ich profilu podłużnego zastosowanie innych rozwiązań przyjaznych
przyrodzie (zob. uzasadnienie sposobu rozpatrzenia zapisu w ppkt 1.6.3). 

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. 

Zaznacza  się,  że  zakres  stosowania  zapisu  ograniczony  został  do  cieków  będących  korytarzami
ichtiologicznymi, które nie występują na terenie górniczym Knurów. 

 6.2
•     ppkt  5.5:  „Stosowanie  profilaktycznych  zabezpieczeń  przed  szkodami  górniczymi  istniejących
obiektów  budowlanych  o  kategorii  odporności  niższej  od  kategorii  prognozowanych  wpływów
w obszarach, które będą podlegać wpływom eksploatacji oraz zabezpieczenie obiektów planowanych
stosownie do maksymalnych kategorii odkształceń prognozowanych w okresie koncesji",

Sposób rozpatrzenia:

zapis pozostawiono bez zmian

Uzasadnienie: 

Ze względu na brak uzasadnienia uwaga nie jest możliwa do rozpatrzenia.

8 / 13



rozpatrzenie opinii  JSW KWK Knurów-Szczygłowice  z dnia 26.09.2016 r.

 6.3
•    ppkt 5.7: „Ustala się ogólne zasady ochrony obszarów i obiektów, dla których w złożach wyznacza
się filary ochronne, oznaczonych na rysunku studium symbolami OFI, OFM, OFU:

o   5.7.1.  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,  zmian  istotnych
parametrów technicznych obiektów ani awarii; dopuszcza się wystąpienie wpływów eksploatacji tylko w
zakresie uzgodnionym z zarządcą obiektu.

o   5.7.4. W obszarach oznaczonych symbolem OFM, OFU wpływy eksploatacji nie mogą powodować
uszkodzeń zabudowy skutkujących ograniczeniami możliwości nieprzerwanego użytkowania obiektów
zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego,  ani
uszkodzeń  uzbrojenia  terenu  obsługującego  tę  zabudowę,  zwłaszcza  stwarzających  zagrożenie
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  środowiska  (takich  jak  rozszczelnienie  gazociągów,  powstanie
przeciwspadków  kanalizacji),  przy  czym  stopień  zabezpieczenia  istniejącej  i  nowo  powstającej
zabudowy  oraz  sposób eksploatacji  powinny być  dostosowane do stopnia  potencjalnych zagrożeń.
Ponadto  w obszarach OFU należy dostosować gabaryty  i  rozwiązania  konstrukcyjne  zabudowy  do
zagrożenia deformacjami nieciągłymi."

Sposób rozpatrzenia:

Uwzględniając  opinie  innych  kopalń,  brzmienie  5.7  zmodyfikowano  w  sposób  następujący:
(wytłuszczoną czcionką oznaczono fragmenty dodane) 

"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."

"5.7.1. 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)."

ppkt 5.7.4 pozostawiono bez zmian

Jednocześnie zmodyfikowano brzmienie ppkt 5.9 (dotychczasowy numer - 5.8)

"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
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powierzchni  i  jej  zagospodarowania  zostaną  uregulowane  w umowie  zawartej  pomiędzy
przedsiębiorcą górniczym i Gminą przed sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego."

oraz dodano nowy 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 i 5.7.4 nie wyklucza planowych przerw w ich użytkowaniu na czas robót
profilaktycznych i naprawczych."

Uzasadnienie: 

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. 

 I.7.
Część B:  Kierunki  zagospodarowania przestrzennego:  Rozdział  V „Kierunki  i  zasady kształtowania
rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej". 

Punkt 1 „Rolnicza przestrzeń produkcyjna"

W podpunkcie 1.2.6. jako jeden z kierunków polityki przestrzennej w odniesieniu do rolniczej przestrzeni
produkcyjnej wskazano zapobieganie dalszemu zmniejszaniu się  areału gruntów uprawnych na skutek
trwałej dewastacji gruntów rolnych spowodowanej przez działalność przemysłową w tym górniczą, a także
ich degradacji skutkującej pogorszeniem wartości bonitacyjnej gleb.

Sposób rozpatrzenia:   

Zapis w ppkt 1.2.6 w rozdz. V części B  pozostawiono bez zmian

Uzasadnienie: 

Zapis  ma na celu wyeliminowanie takich zmian przydatności  rolniczej  gruntów tworzących rolniczą
przestrzeń produkcyjną,  które skutkowałyby naruszeniem art. 7 pgg, a w szczególności podważeniem
podstaw  ekonomicznych  funkcjonowania  rodzinnych  gospodarstw  rolnych,  podlegających
konstytucyjnej ochronie.
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II. Ustalenia dotyczące regulacji cieków 

Ustalenia te  mają na celu wdrożenie dobrych praktyk  w zakresie dokonywania regulacji  w sposób
przyjazny przyrodzie, przez co należy rozumieć dobór takich metod regulacji, które:

• w  maksymalnym  stopniu  pozwalają  zachować  reżim  wodny  jednolitych  części  wód
powierzchniowych, dla których w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
ustalono cele środowiskowe (należy pamiętać, że zgodnie z zasadami Ramowej Dyrektywy
Wodnej wdrażanej w Polsce od roku 2011, gospodarka wodna prowadzona jest w układzie
zlewniowym,  a  więc  zachowanie  reżimu  hydrologicznego  rzek  wskazanych  jako  jednolite
części  wód  powierzchniowych  zależne  jest  od  funkcjonowania  wszystkich  naturalnych
dopływów, a także gospodarki wodami podziemnymi zasilającymi cieki),

• pozwalają  zachować,  a  w  przypadku  części  wód  silnie  zmienionych  -  odtwarzać  -  cechy
ekologiczne wód niezbędne dla utrzymania lub odzyskania ich zdolności samooczyszczania
się, co ma ogromne znaczenie  w kontekście zmian klimatycznych i wzrastającego zagrożenia
suszą,

• zapewniają  spowalnianie  odpływu  wód,  zwłaszcza  w  górnych  częściach  zlewni  -  ważne
zarówno  ze  względu  na  potrzebę  odbudowy  zasobów  czwartorzędowych  poziomów
wodonośnych wód podziemnych - będących istotnym źródłem zaopatrzenia w wodę rolnictwa,
jak ze względu na ograniczanie ryzyka powodziowego i jego transferu na obszary położone
w niższych częściach zlewni. 

 II.1
Część  B:  Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego;  Rozdział  IV  „Obszary  i  zasady  ochrony
środowiska, jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego.

Punkt  4 „Zasady ochrony wód, zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią i suszą".

W punkcie 4.7 wprowadzono ograniczenie planowanych regulacji  cieków do tych odcinków, których
regulacja, przy braku rozwiązań alternatywnych, jest niezbędna w celu ograniczenia niekontrolowanych
podtopień  przyległych  terenów  zurbanizowanych  i  nie  spowoduje  wzrostu  zagrożenia  powodzią
terenów niżej położonych.

Sposób rozpatrzenia:  

Brzmienie wskazanego zapisu (ppkt 4.7.1) zmodyfikowano w sposób następujący: (wytłuszczoną
czcionką oznaczono fragmenty dodane/ zmienione) 

"4.7. Kształtowanie zagospodarowania przestrzennego oraz użytkowanie terenów w sposób służący
odtwarzaniu zasobów wodnych oraz profilaktyce zagrożenia powodzią i suszą, w tym poprzez:

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: 

Ppkt 4.7.1  nie zawiera zakazu  jakichkolwiek zmian ukształtowania terenu -  zakazuje jedynie  takich
zmian, które prowadziłyby do wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
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 II.2
 Część B: Kierunki zagospodarowania przestrzennego: Rozdział V „Kierunki i zasady

kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej”.

Punkt 1 „Rolnicza przestrzeń produkcyjna”

W podpunktach od 1.4. do 1.6. wprowadzono zapisy praktycznie uniemożliwiające

rekultywację gruntów rolnych:

  rekultywacja gruntów rolnych na terenach osiadania gruntów na skutek działalności
górniczej powinna polegać na przywróceniu pierwotnej wartości użytkowej gruntów,
w tym na odtworzeniu pełnego profilu glebowego wraz z warstwą próchniczą oraz
na  ukształtowaniu  stosunków  wodnych  zapewniających  zaliczenie  gleb  po
zakończeniu rekultywacji do takich samych klas bonitacyjnych, do jakich należały
przed  wystąpieniem  czynników  degradujących  (podpunkt  1.4),  wprawdzie  w
podpunkcie  1.5  dopuszczono  rekultywację  kierunku  leśnym,  wodnym  lub
rekreacyjnym, jeżeli  nie jest możliwa rekultywacja zgodnie z rygorami podpunktu
1.4, ale pod warunkiem odpowiedniego przeznaczenia terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego;

 zastosowanie  odzysku  odpadów  poza  instalacjami  i  urządzeniami  w  procesach
rekultywacji gruntów rolnych lub leśnych może być dopuszczone na terenach, dla
których  w  miejscowym planie  zostanie  ustalone  przeznaczenie  inne  niż  uprawy
rolne.

Sposób rozpatrzenia:   

Zapisy w ppkt 1.4 -  1.6 w rozdz. V części B pozostawiono bez zmian

Uzasadnienie: 

Dotychczasowy przebieg prac nad studium,  w tym uwagi  wniesione do poprzedniej  wersji  projektu
w wyniku  jego  wyłożenia  do  publicznego  wglądu  wskazują  wyraźnie,  że  właściciele  gospodarstw
rolnych oczekują zapewnienia im możliwości kontynuacji prowadzonej działalności, poprzez skuteczną
ochronę rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Zmiany  wprowadzone  w  rozdziale  IV  stanowią  dostateczne  uelastycznienie  wymagań  w  zakresie
środowiska  (nie  wyklucza  się  czasowych  wyłączeń  z  produkcji  rolnej  w  celu  naprawy  szkód).
Rezygnacja z części zapisu proponowana w uwadze spowodowałaby de facto jego nieskuteczność
oraz brak możliwości wykazania, że ustalenia studium i miejscowego planu tworzą ramy prowadzenia
eksploatacji górniczej w sposób nie naruszający art. 7 pgg.

Należy zwrócić uwagę, że zapis ppkt 1.4 nie dotyczy wszystkich gruntów rolnych, a jedynie gruntów
zaliczonych do rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej,  ponadto ustalenia w ppkt  1.5 studium przewidują
kierunek postępowania w sytuacjach, gdy spełnienie wymogu ppkt 1.4 byłoby niemożliwe. To samo
dotyczy ustalenia w ppkt 1.6.

 II.3
Część  B:   Kierunki  zagospodarowania   przestrzennego   Rozdział VIII.   „Obszary  o szczególnych
zasadach zagospodarowania”.Punkt 5 „Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji,
lub  remediacji".  W  podpunkcie  5.1.4.  dla  obszarów  oznaczonych  symbolami  RR1  -  RR5  (w  tym
obszarów  oznaczonych  RR4  i  RR5)  wprowadzono  rygor,  że  na  terenach  rolnych,  których
przeznaczenie  nie  ulegnie  zmianie,  przywracanie  wartości  użytkowej  gruntów powinno  polegać  na
odtworzeniu profilu glebowego, w możliwie największym stopniu zbliżonego do stanu pierwotnego.

Sposób rozpatrzenia:  

Zapis w ppkt 5.1.4  pozostawiono bez zmian
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Uzasadnienie: 

Ustalenia  ppkt  5.1.4.  w  rozdziale  VIII  części  B  są   spójne  z  wcześniejszymi  ustaleniami  studium.
W związku z podtrzymaniem brzmienia zapisów w ppkt 1.4 i 1.6  w rozdz. V części B, usunięcie części
zapisu w ppkt 5.1.4 nie znajduje uzasadnienia. 

 II.4

Część  B:  Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego:  Rozdział  IV  „Obszary  i  zasady  ochrony
środowiska jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego"

Punkt  5:  „Zasady  ochrony złóż  kopalin  oraz  zasady  ochrony  środowiska  dotyczące  przedsięwzięć
obejmujących eksploatację złóż kopalin".

W podpunkcie 5.4. ograniczono możliwość wykorzystania odpadów wydobywczych

wyłącznie do terenów:

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.

Sposób rozpatrzenia:

W ppkt 5.4 zapis 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: 

Zmiana brzmienia zapisu nastąpiła po rozpatrzeniu uwag innych kopalń; zmiana uwzględnia możliwość
zaistnienia  sytuacji,  w  której  właściciel  terenu  rolnego  zgodzi  się  na  wykorzystanie  odpadów
wydobywczych  w  procesie  rekultywacji,  bez  zmiany  przeznaczenia  terenu.  Zapis  warunkujący
dopuszczenie odzysku odpadów wydobywczych poza instalacjami lub urządzeniami na tylko podstawie
miejscowego planu zabezpiecza wystarczająco interesy właścicieli terenów.

 II.5

W dalszej kolejności pragniemy zwrócić uwagę, że w Studium całkowicie pominięto funkcjonujące na
terenie  Gminy  Gierałtowice  ujęcie  wód  powierzchniowych  na  potrzeby  Ruchu  Knurów -  ujęcie  na
zalewisku Ws-54.

Sposób rozpatrzenia:

Ustalenia studium pozostawiono bez zmian

Uzasadnienie: 

W studium uwzględnia się ujęcia służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę ludności. Nie ma obowiązku
uwzględniania w studium wszystkich ujęć wód, chyba że mają ustanowione strefy ochrony pośredniej.
Oczekuje  się  uzupełnienia  informacji,  poprzez  sformułowanie  konkretnego  wniosku  do  miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego,  ewentualnie  uwagi  do  studium  na  etapie  wyłożenia  do
publicznego wglądu.
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