
rozpatrzenie opinii  JSW KWK Knurów-Szczygłowice  z dnia 21.11 2016 r.

  1. 
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",  podpunkt  1.6  „Gospodarcze  korzystanie  z  poszczególnych  zasobów
środowiska, w tym z zasobów złóż kopalin (...)"

Przyjmujemy do wiadomości zmiany, jakie mają zostać wprowadzone do punktów 1.6.2. i 1.6.3. oraz
proponujemy:

a)   usunięcie podpunktu a) punktu 1.6.1. bądź doprecyzowanie, co w rozumieniu treści planu oznacza
pojęcie „istotne ograniczenie"; 

Komentarz. 

Definicja zawarta na stronie 188 studium niczego nie precyzuje;

b)    usunięcie podpunktu b)  punktu 1.6.1.  albo ewentualnie zmianę treści  podpunktu na zapis:  „b)
pogorszenia stanu lub potencjału ekologicznego wód"; 

Komentarz,   
Zgodnie z treścią studium i notatki ze spotkania przedstawiciele Gminy i autorzy  studium zgadzają się na
przerywanie ciągłości ekologicznej cieków i dopuszczają możliwość wystąpienia czasowych zaburzeń przepływu
w ciekach oraz możliwość realizacji np. zbiorników retencyjnych i przepompowni. Na stronie 63 studium
(Rys. 12.) przedstawiono zasięg istniejących niecek bezodpływowych oraz ich prognozowany rozwój, w tym
przewidywane miejsca powstania nowych niecek.  Uwzględniając powyższe, wprowadzanie jako kardynalnej
zasady  dotyczącej  eksploatacji  kopalin  konieczności  zachowania  przepływu  w  ciekach  naturalnych  jest
niepotrzebne i  może rodzić  wątpliwości  przy interpretacji  opracowania.  Zaproponowane doprecyzowanie
podpunktu poprzez wprowadzenie słowa  „trwałego",  zgodnie z treścią notatki  ma odnosić  się tylko do
„okresowych przesuszeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne" i dlatego nie rozwiązuje problemu. Bez
usunięcia podpunktu lub wprowadzenia zaproponowanej zmiany  treść punktu będzie sprzeczna z pozostałą
częścią studium.

c)   usunięcie podpunktu c) punktu 1.6.1. albo ewentualnie doprecyzowanie o jakie zasoby wodne (ujęcia) chodzi
i uwzględnienie możliwości naprawienia szkody poprzez np. wybudowanie wodociągu; 

Komentarz.  

Zawarty w propozycji Studium zapis jest tak ogólny, że może być bardzo różnie  interpretowany. Zdaniem
kopalni należałoby sprecyzować, jakie ujęcia wody zapisy studium mają chronić przed wpływami eksploatacji
górniczej  oraz  rozważyć  czy taka  ochrona jest  uzasadniona.  Dodatkowo,  jeżeli  ze względu na istotne
okoliczności  jakieś ujęcia wymagają ochrony,  to właściwym jest dopuszczenie naprawy szkody  poprzez
budowę wodociągu.

d)   usunięcie podpunktu d) punktu 1.6.1. albo ewentualnie zmianę treści podpunktu na zapis: „przerwania ciągłości
ekologicznej korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym"; 

Komentarz.  

Zgodnie z treścią notatki ze spotkania przedstawiciele Gminy i autorzy studium - nie wykluczają wyłączeń od
zakazu przerywania ciągłości ekologicznej cieków, ale powinno się to odbywać na zasadzie wprowadzania
odpowiednich  zapisów  do  miejscowych  planów.  Zdaniem  kopalni  wprowadzanie  kardynalnej  zasady
przesądza o braku możliwości podejmowania działań, które mogą doprowadzić do przerywania ciągłości
ekologicznej cieków. Dlatego też, jeżeli przerywanie ciągłości cieków jest dopuszczalne, to zapis powinien
być  usunięty.  Dodatkowo  kopalnia  uważa,  że  ochrona  ciągłości  ekologicznej  powinna  dotyczyć  tylko
korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Blokowanie możliwości eksploatacji
zasobów naturalnych, ze względu na fakt, że może to  zagrozić ciągłości ekologicznej takich cieków jak
Beksza czy Gierałtowicki, jest zdaniem kopalni nieuzasadnione ze względów gospodarczych i społecznych.

e)    usunięcie  ze zmienionej  treści  punktu  1.6.2.  wyrazów  „lub  zalewaniem wodami  opadowymi  i
gruntowymi"; 

Komentarz  .  

Zgodnie z treścią zmiany, jaka ma być wprowadzona dla terenów RE - zmiana na „ryzyko powodziowe"
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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 

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 nie  może być  wykreślona,  ponieważ formułuje  zasadę o zasadniczym znaczeniu dla
ochrony  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej  i  konstytucyjnie  chronionych  praw  rodzinnych  gospodarstw
rolnych.

ad 1.6.1 lit. b (w nowej redakcji tekstu - 1.6.3)

W trakcie spotkań nie wyrażono "zgody na przerywanie ciągłości ekologicznej cieków". Na spotkaniu omawiano
jedno konkretne miejsce (zbieg Potoku Beksza i Potoku Gierałtowickiego), w którym rozważano możliwość
tymczasowego przyjęcia takiego rozwiązania - jeżeli będzie ono optymalne dla zainteresowanych właścicieli
gruntów  rolnych,  zamiast  utworzenia  trwałego  zbiornika  wodnego.  Zaznaczono  jednak,  że  oczekuje  się
sformułowania konkretnych wniosków ze strony kopalni,  wskazujących miejsca w których przedsiębiorstwo
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proponuje  to  rozwiązanie -  ponieważ nienaruszalna  jest  zasada,  że musiałoby ono być  dopuszczone na
podstawie miejscowego planu. 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 nie może być wykreślona, ponieważ 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)

Treść zapisu 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 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 nie może być wykreślona,  ponieważ - 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.   

Odnosząc  się  do  komentarzy  do  przedstawionych  propozycji  zmian  omawianego  zapisu:  sformułowania  "nie
wyklucza się" w żadnym wypadku nie należy utożsamiać z bezwarunkowym dopuszczeniem. 

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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  2.1
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":

a)   w punkcie 2.3 proponujemy:

>    zmienić treść punktu 2.3.5. na:

„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 - nie dotyczy zmian ukształtowania terenu powodowanych
przez wpływy eksploatacji górniczej oraz usuwanie szkód górniczych", 

Komentarz:   

Prognozowane wpływy eksploatacji górniczej przedstawione na stronie 62  studium (Rys. 11.) obejmują
swym zasięgiem tereny, o których mowa w punkcie 2.3. i będą powodować zmiany ukształtowania terenu.
Bez wprowadzenia zaproponowanej zmiany dotyczącej wpływów eksploatacji treść punktu będzie sprzeczna
z pozostałą częścią studium. Pozostałe zmiany zaproponowane do wprowadzenia umożliwią usuwanie szkód
górniczych.

>    w punkcie 2.3.6. w podpunkcie a)  usunąć słowo  „cieków"  oraz usunąć podpunkt  b); 

Komentarz.   

Zmiany umożliwią usuwanie szkód górniczych.

Sposób rozpatrzenia: 

Nie  uwzględniono propozycji  wyłączenia  stosowania  zapisu  w ppkt  2.3.5  w odniesieniu  do
zmian ukształtowania terenu  powodowanych przez wpływy eksploatacji górniczej i  czynności
związanych z usuwaniem szkód górniczych, jak również propozycji usunięcia słowa "cieków"
w zapisie ppkt 23.6 lit. a i całego zapisu lit.b;

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;" 

zaś brzmienie ppkt 2.3.6 lit. a i lit. b zmodyfikowano w sposób następujący: 

"a) zapewniających ciągłość ekologiczną cieków naturalnych i ich dolin w profilu podłużnym," 

"b) ograniczających ingerencję w ukształtowanie  układu poziomego i profilu poprzecznego koryt
cieków w planie i w profilu poprzecznym," 

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
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy muszą uwzględniać cele i kierunki
wyznaczone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.
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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. 

Zapisy ppkt 2.3.5 nie są sprzeczne z pozostałą częścią studium, w szczególności zaś z ilustracjami
przywołanymi w komentarzu. Informacje zawarte w części A (w tym dotyczące prognoz różnych zjawisk
i  procesów)  są  podstawą  określenia  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  lokalnych
zasad zagospodarowania przestrzennego i  ochrony środowiska, lecz  nie stanowią ustaleń studium,
czyli nie są .treścią polityki przestrzennej gminy. 

Nie można również dokonać modyfikacji zapisów w ppkt 2.3.6 lit a i lit. b w zaproponowany sposób,
ponieważ  spowodowałoby to  naruszenie  ustaleń  PZPWŚ.  Podkreśla  się,  że  ustalenia  studium nie
blokują zmian ukształtowania  powierzchni terenu, w tym będących skutkiem eksploatacji górniczej,
zakazują jedynie takich zmian, które prowadziłyby do pogorszenia stanu ekologicznego naturalnych
cieków - co byłoby sprzeczne z celami ustalonymi w tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej  (Dyrektywa
2000/60/WE Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  23  października  2000  r.  ustanawiająca  ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej) - osiągnięcie dobrego stanu i dobrego potencjału
wód do roku 2015/2021/2027.
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  2.2
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":

b)   w punkcie 2.6 proponuje się zmienić treść punktu 2.6.2. na:

„zachowanie   możliwości   grawitacyjnego   odprowadzania   wód   opadowych   i  roztopowych istniejącym
systemem cieków i rowów oraz naturalnej retencyjności gruntów w dolinach - ograniczenie nie dotyczy wpływów
eksploatacji górniczej" 

Komentarz:   

Zgodnie z treścią studium i notatki ze spotkania przedstawiciele Gminy i autorzy  studium dopuszczają
występowanie wpływów eksploatacji górniczej na terenach położonych w ciągach korytarzy ekologicznych
oraz dopuszczają usuwanie szkód górniczych w tych rejonach - patrz strona 62 i 63 studium. Bez wprowadzenia
zaproponowanej zmiany treść punktu będzie sprzeczna z pozostałą częścią studium.

Sposób rozpatrzenia: 

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

"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"

oraz uzupełniono zapis w ppkt 2.6.4:

"2.6.4. utrzymywanie  zbiorowisk roślinności przywodnej lub trwałych użytków zielonych - w pasie o szerokości
nie mniejszej niż 5 m od brzegów koryt cieków naturalnych, zaś wokół rowów - w pasie co najmniej 1,5 m od
brzegów koryta (dotyczy otwartych koryt elementów sieci hydrograficznej wskazanych na "Rysunku studium"
poza obszarami "ZE" i "WS"), przy czym dopuszcza się czasową likwidację roślinności w związku z regulacją
wód, budową urządzeń wodnych  lub pracami utrzymaniowymi;"

oraz dodano pkt 11 w rozdziale II "Kierunki i wskaźniki zagospodarowania terenów - Ustalenia ogólne"
w brzmieniu:

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

Uzasadnienie: 

Występowanie  na  powierzchni  terenu  skutków eksploatacji  górniczej  jest  oczywistym następstwem
działalności górniczej, jednakże nie oznacza to dopuszczenia dowolnych przekształceń ukształtowania
terenu, a w szczególności takich, które skutkowałyby naruszeniem art. 7 pgg, zniszczeniem struktur
przyrodniczych  ustalonych  w  PZPWŚ,  naruszeniem  celów  ochrony  wód  lub  innych  zasad
zrównoważonego rozwoju.. 

Ponownie  podkreśla  się,  że  zapisy  ppkt  2.3.6  nie  są  sprzeczne  z  pozostałą  częścią  studium,
w szczególności zaś z ilustracjami przywołanymi w komentarzu. Informacje zawarte w części A (w tym
dotyczące prognoz różnych zjawisk i procesów) są podstawą określenia kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego i  ochrony środowiska, lecz
nie stanowią ustaleń studium, czyli nie są .treścią polityki przestrzennej gminy. 
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  3.
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" 

Proponujemy  zmienić  treść  podpunktu  a)  punktu  3.4.  na  następującą:  „skutkujących  powstaniem
bezodpływowych zagłębień terenu (niecek) wymagających odwadniania pompami - ograniczenie nie
dotyczy wpływów eksploatacji górniczej"; 

Komentarz:

Na stronie 63 studium (Rys. 12.) przedstawiono zasięg istniejących niecek bezodpływowych oraz ich
prognozowany rozwój,  w tym przewidywane miejsca powstania nowych niecek.  Bez wprowadzenia
zaproponowanej zmiany treść punktu będzie sprzeczna z pozostałą częścią studium.

Sposób rozpatrzenia: 

Nie uwzględniono propozycji;

natomiast,  po rozpatrzeniu uwag innych kopalń,   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: 

W odniesieniu do nieuwzględnienia zaproponowanej zmiany -  uzasadnienie analogiczne jak dla p. 2.2

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. 

 4.
4.    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". 

Proponujemy:

a)   usunąć punkt 4.7.1., ewentualnie zmienić treść punktu na:

„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  -  nie  dotyczy  wpływów  eksploatacji  górniczej  oraz  usuwania  szkód
górniczych"; 

Komentarz  .

Zgodnie z treścią studium i notatki ze spotkania przedstawiciele Gminy i autorzy studium dopuszczają
występowanie  wpływów  eksploatacji  górniczej  na  terenach  położonych  w  ciągach  korytarzy
ekologicznych oraz dopuszczają usuwanie szkód  górniczych w tych rejonach - patrz strona 62 i 63
studium.  Bez  wprowadzenia  zaproponowanej  zmiany  treść  punktu  będzie  sprzeczna  z  pozostałą
częścią studium.
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b)    usunąć podpunkt  a)  w punkcie 4.7.6.,  ewentualnie  zmienić  treść podpunktu na:  „ograniczenie
planowanych  regulacji  cieków  do  tych  odcinków,  których  regulacja,  przy  braku     rozwiązań
alternatywnych,    jest    niezbędna    w    celu    ograniczenia niekontrolowanych podtopień terenów
przyległych". 

Komentarz  .

Zawarty  w  propozycji  Studium  zapis  dopuszcza  regulację  cieków  tylko  w  celu  „ograniczenia
niekontrolowanych  podtopień  przyległych  terenów  zurbanizowanych".  Ograniczenie  to,  uniemożliwi
prowadzenie regulacji cieków z innych powodów np. dla ochrony terenów innych niż zurbanizowane.

Sposób rozpatrzenia:  (w nowej redakcji tekstu - str. 163 i 164)

Brzmienie wskazanych zapisów 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;"

Zapis ppkt 4.7.6 lit. pozostawiono bez zmian 

Uzasadnienie: 

Zmiany  zaproponowane  w  ppkt  4.7.1  nie  mają  uzasadnienia,  ponieważ  dotyczą  kształtowania
zagospodarowania przestrzennego oraz użytkowania terenów, a nie  zmian ukształtowania terenu na
skutek  eksploatacji  górniczej.  Zapis  nie  zawiera  zakazu  jakichkolwiek  zmian ukształtowania terenu -
zakazuje  jedynie  takich  zmian,  które  prowadziłyby  do  wymienionych  znaczących  negatywnych
przekształceń elementów środowiska oraz do nieosiągnięcia celów poprawy stanu wód, które zostały
określone  w  aktualizacji  Planu  gospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza  Odry  i  które  będą
wyznaczone w kolejnych aktualizacjach, zgodnie z zobowiązaniami  Polski dotyczącymi wdrażania tzw.
Ramowej  Dyrektywy Wodnej  (Dyrektywa  2000/60/WE Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  23
października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej). 

W świetle  wyników opracowania ekofizjograficznego problemowego nie  ma uzasadnienia wyłączanie
naprawy szkód górniczych z zakresu działania tych regulacji, podobnie jak dopuszczenie transferu ryzyka
powodziowego  na  obszary  niżej  położone  (do  czego  sprowadza  się  propozycja  wykreślenia  lub
modyfikacji ppkt 4.7.6).

Zaznacza się, że zmiany wprowadzone w pozostałych zapisach rozdziału IV w znacznym rozluźniają
wymagania dotyczące ochrony dolin i cieków odnoszące się do terenu górniczego Knurów.  

 5.1
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".

Proponujemy:

a)   zmienić treść punktu 5.2.1. na:
„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";
Komentarz  .
Zawarty w propozycji Studium zapis o „nieprzerwanym użytkowaniu" interpretowany wprost wyklucza
całkowicie możliwość prowadzenia eksploatacji węgla i usuwania szkód górniczych. Zapisy dotyczące
kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej znalazły się w dalszej części studium.
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Sposób rozpatrzenia:

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,"

Zarazem  zmodyfikowano zawarty w ppkt 5.2.7 lit. c) zakaz "dewastacji gruntów przeznaczonych
na cele rolnicze, lub ich trwałej degradacji w postaci pogorszenia klas bonitacyjnych użytków rolnych,"
na następujący:

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

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

Uzasadnienie: 

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.
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 5.2
b)   usunąć punkt 5.2.2. ewentualnie zmienić treść punktu na:
„ograniczenie   powstawania   nowych   zagłębień   bezodpływowych   wymagających  odwadniania
pompami,  w przypadku wystąpienia konieczności  wybudowania nowej  pompowni  preferuje  się,  aby
budowa nowej pompowni miała charakter okresowy"; 

Komentarz  .

Zgodnie  z  treścią  studium  i  notatki  ze  spotkania  przedstawiciele  Gminy  i  autorzy  studium  -  nie
wykluczają  zastosowania  wyłączeń  zakazu  stosowania  pomp  do  odwadniania  nowopowstających
zagłębień bezodpływowych dla ściśle określonych terenów, jako rozwiązań tymczasowych. Na stronie
63  studium  (Rys.  12.)  przedstawiono  zasięg  istniejących  niecek  bezodpływowych  oraz  ich
prognozowany rozwój, w tym przewidywane miejsca powstania nowych niecek. Bez usunięcia punktu
lub wprowadzenia zaproponowanej zmiany treść punktu będzie sprzeczna z pozostałą częścią studium.

Sposób rozpatrzenia:

Uwzględniając opinie innych kopalń oraz wnioski z dyskusji na spotkaniach,  zmodyfikowano zapis
w ppkt  5.2.2 na następujący: 

"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.

Uzasadnienie: 

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

Na terenach zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy może dojść do poszerzenia głównie tych
niecek istniejących, dla których odwodnienia już zbudowano kosztowne systemy pompowania wód i dla
których nie ma alternatywy ze względu na istniejące zainwestowanie terenu - uniemożliwiające jego
rekultywację,  a w innych  przypadkach  ma  nieznaczny  zasięg  (rzędu  10m),  lub  dotyczy  terenów
przeznaczonych  do  zabudowy  w dotychczasowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego,
a jeszcze  niezabudowanych  -  zatem  możliwych  do  rekultywacji,  lub  tymczasowego  wyłączenia
z zabudowy, zależnie od uzgodnienia pomiędzy przedsiębiorcą a właścicielami terenu. 

Natomiast  na  terenach,  które  nie  są  przeznaczone  do  zabudowy,  w związku  z  czym  nie  wystąpi
zagrożenie  ludzi  i  mienia,  należy  planować  działania  rekultywacyjne  i  naprawcze,  a  nie  należy
planować  rozwiązań  opartych  trwale na  pracy  pomp.  Systemy  takie  będą  wymagały  ponoszenia
nakładów finansowych również po zakończeniu wydobycia, obciążając wyniki ekonomiczne kopalń a
następnie wszystkich podatników, 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.  

 5.3
c)   w  treści   punktu  5.2.3.   na   początku  wyraz  „wykluczenie"  zastąpić wyrazem „ograniczenie"; 

Komentarz  .
Prognozowane wpływy eksploatacji górniczej przedstawione na stronie 62 studium (Rys. 11.) obejmują
swym  zasięgiem autostradę  A-1.  Bez  wprowadzenia  zaproponowanej  zmiany  treść  punktu  będzie
sprzeczna z pozostałą częścią studium.
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d)   usunąć punkt 5.2.4. ewentualnie zmienić treść punktu na:
„ograniczenie  możliwości  powstania  zagrożeń  bezpieczeństwa  powszechnego,  awarii  bądź  innych
utrudnień 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"; 

Komentarz  .
Prognozowane wpływy eksploatacji górniczej przedstawione na stronie 62 studium (Rys. 11.) obejmują
swym zasięgiem wymienione w punkcie 5.2.4.  elementy infrastruktury o strategicznym znaczeniu dla
funkcjonowania gminy.  Bez wprowadzenia  zaproponowanej  zmiany treść punktu będzie sprzeczna z
pozostałą częścią studium.

e)   usunąć punkt 5.2.5. ewentualnie zmienić treść punktu na:

„ograniczenie możliwości powstania trwałych zniszczeń lub uszkodzeń obiektów wpisanych do rejestru
zabytków obniżających ich wartość artystyczną";

Komentarz  .
Prognozowane wpływy eksploatacji górniczej przedstawione na stronie 62 studium (Rys. 11.) obejmują
swym zasięgiem wymienione w punkcie 5.2.5. obiekty. Bez wprowadzenia zaproponowanej zmiany treść
punktu będzie sprzeczna z pozostałą częścią studium.

Sposób rozpatrzenia:

Zapis  w ppkt  5.2.3  i  5.2.5  pozostawiono bez zmian,  a  ppkt  5.2.4  zmodyfikowano w sposób
następujący: (wytłuszczoną czcionką oznaczono fragmenty dodane/ zmienione) 

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;

Uzasadnienie: 

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).  

Ponownie podkreśla się, że informacje zawarte w części A tekstu studium nie stanowią jego ustaleń,
a jedynie podstawę przyjęcia rozwiązań określonych w części B - nie zachodzi zatem sprzeczność.

 5.4
f)    usunąć punkt 5.2.6. ewentualnie zmienić treść punktu na:

„ograniczenie  możliwości  powstania  trwałych  zagłębień  na  ciekach  wymagających  trwałego
odwadniania  pompami,  w  przypadku   konieczności   budowy  nowych pompowni preferuje się, aby
było to rozwiązanie okresowe"; 

Komentarz  .
Zgodnie z treścią studium i notatki ze spotkania przedstawiciele Gminy i autorzy studium nie wykluczają
możliwości wystąpienia czasowych zaburzeń grawitacyjnego  spływu wód w ciekach oraz możliwości
realizacji np. zbiorników retencyjnych i przepompowni. Na stronie 63 studium (Rys. 12.) przedstawiono
zasięg  istniejących  niecek  bezodpływowych  oraz  ich  prognozowany  rozwój,  w  tym  przewidywane
miejsca  powstania nowych niecek. Bez usunięcia punktu lub wprowadzenia zaproponowanej zmiany
treść punktu będzie sprzeczna z pozostałą częścią studium.

11 / 18



rozpatrzenie opinii  JSW KWK Knurów-Szczygłowice  z dnia 21.11 2016 r.

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: 

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. 

 5.5
zmienić treść punktu 5.2.7. w następujący sposób:

>   w podpunkcie a) przed treścią podpunktu dopisać słowo „ograniczenie", 

Komentarz.

Prognozowany  rozwój  istniejących  niecek  bezodpływowych  oraz  przewidywane  miejsca  powstania
nowych niecek przedstawiono na stronie 63 studium  (Rys. 12.),  natomiast  na stronie 62 (Rys.  11.)
przedstawiono prognozowane wpływy eksploatacji górniczej. Zaproponowana zmiana pozwoli uniknąć
wątpliwości w interpretacji dokumentu.

>   w podpunkcie c) przed treścią podpunktu dopisać słowo „ograniczenie", 

Komentarz. j. w.

Sposób rozpatrzenia:

Uwzględniając opinie innych kopalń, 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, 
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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: 

Propozycja  dopisania  słowa  "ograniczenie"  przed  treścią  zapisów  w  lit.  a  i  c  ppkt  5.2.7  jest
niezrozumiała. Uwzględnienie tej zmiany spowodowałoby nadanie wskazanym regulacjom brzmienia
"minimalizacja ograniczenia ...", z uwagi na treść zdania pierwszego w ppkt 5.2.7. 

 5.6
h)   zmienić treść podpunktu a) punktu 5.4. na:

„na których działanie takie jest prowadzone w związku z usuwaniem wpływów eksploatacji górniczej lub
profilaktyki w tym zakresie";

Komentarz.

Przedstawione  na  stronie  62  studium  (Rys.  11.)  przewidywane  wpływy  eksploatacji  górniczej
spowodują, że właściciele nieruchomości będą występowali z żądaniami usunięcia szkód górniczych.
Zaproponowana zmiana treści studium umożliwi szybsze usuwanie szkód górniczych oraz stosowanie
profilaktyki w tym zakresie.

Sposób rozpatrzenia:

Uwzględniając opinie innych kopalń, 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: 

Proponowana zmiana nie może być wprowadzona, ponieważ zmierza ona do tego, aby Rada Gminy
udzieliła zgody na bezwarunkowe lokowanie odpadów wydobywczych na całym obszarze gminy, co jest
niedopuszczalne  w  świetle  prawa  -  zarówno  ze  względu  na  przepisy  o  odzysku  odpadów  poza
instalacjami i urządzeniami, jak ze względu na przepisy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

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 służy zabezpieczeniu  interesów właścicieli terenów oraz interesu Skarbu Państwa. 

 5.7
i)    zmienić treść początkowej części punktu 5.6. na:
„W  celu  realizacji  zasad  zawartych  w  ppkt  5.2,  wyznacza  się  obszary  wymagające  ochrony  przed
wpływami eksploatacji górniczej. Eksploatacja kopaliny powodująca wpływy na w/w obszary może być
prowadzona  tylko  w  sposób  zapewniający  należytą  ochronę  tych  obszarów  i  obiektów  na  nich
położonych.  Wyznaczone  obszary  oznaczone  są  na  rysunku  studium  następującymi  symbolami:"
Komentarz  .  
Wyznaczenie filara w złożu kopaliny praktycznie blokuje możliwość eksploatacji. Zaproponowana zmiana
pozwoli uniknąć wątpliwości w interpretacji dokumentu oraz uniknąć sprzeczności z pozostałą częścią
studium.
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j)    zmienić treść punktu 5.7. na:
„Ustala się ogólne zasady ochrony obszarów oznaczonych na rysunku studium symbolami OFI, OFS,
OFP, OFM, OFU oraz obiektów na nich położonych:"

Komentarz.
Konsekwencja zmiany punktu 5.6.

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)

"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."

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.
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 5.8
usunąć punkt 5.7.1 ewentualnie zmienić treść punktu na:

„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. wp ływy
eksploatacji górniczej  nie powinny powodować zmian istotnych parametrów technicznych obiektów"

Komentarz.

Zaproponowana  zmiana  pozwoli  wykluczyć  wątpliwości  w  interpretacji  dokumentu  oraz  uniknąć
sprzeczności z pozostałą częścią studium.

Sposób rozpatrzenia:

Uwzględniając opinie innych kopalń, zapis w ppkt 5.7.1 zmodyfikowano w sposób następujący: 

"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)."

Uzasadnienie: 

Zmiana  (przy  uwzględnieniu  zmodyfikowanego  brzmienia  ppkt  5.9)  oddaje  intencje  zawarte
w propozycji.

 5.9
w podpunkcie b) punktu  5.7.3.  usunąć   wyrazy:  „nieprzerwanego oraz bezawaryjnego";

Komentarz.

Zaproponowana  zmiana  pozwoli  wykluczyć  wątpliwości  w  interpretacji  dokumentu  oraz  uniknąć
sprzeczności z pozostałą częścią studium.

m) w punkcie 5.7.4. usunąć wyraz: „nieprzerwanego"; 

Komentarz.

Zaproponowana  zmiana  pozwoli  wykluczyć  wątpliwości  w  interpretacji  dokumentu  oraz  uniknąć
sprzeczności z pozostałą częścią studium.

o)   w podpunkcie a) punktu 5.10. usunąć wyrazy: „nieprzerwane, bezawaryjne"; 

Komentarz.

Zaproponowana  zmiana  pozwoli  wykluczyć  wątpliwości  w  interpretacji  dokumentu  oraz  uniknąć
sprzeczności z pozostałą częścią studium.

Sposób rozpatrzenia:

Nie uwzględniono propozycji usunięcia wskazanych fragmentów zapisów ppkt 5.7.3, 5.7.4 i 5.10
(w nowej  redakcji  tekstu -  ppkt  5.11),  w celu  rozwiania  wątpliwości  dotyczących interpretacji
dokumentu 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: 

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. 
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 5.10
n)   usunąć punkty 5.8. i 5.9. 

Komentarz. 

Konsekwencja zmiany punktu 5.6.

Sposób rozpatrzenia:

Nie  uwzględniono propozycji  usunięcia  ppkt  5.8  (w  nowej  redakcji  tekstu  -  ppkt  5.10)  i  5.9,
brzmienie ppkt 5.9 zmodyfikowano w sposób opisany w  p.  5.7 rozstrzygnięcia analizowanej
opinii

Uzasadnienie: 

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,  zachowując
możliwość jednoznacznego powiązania ustaleń studium 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.

 5.11
p)   usunąć punkty 5.11. i 5.12. 

Komentarz.

Wprowadzenie  zaproponowanej  zmiany  pozwoli  uniknąć  wątpliwości  co  zgodności  z  prawem  w/w
punktów.

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

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. W pozostałym zakresie postulat usunięcia zapisów uwzględniono.
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 6.1
Część B:  Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego:  Rozdział  V  „Kierunki  i  zasady kształtowania
rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej"

Punkt 1. „Rolnicza przestrzeń produkcyjna Zasady ochrony wód, zasobów wodnych oraz ochrony przed
powodzią i suszą".

Proponujemy:

a)   usunąć punkt 1.2.6. ewentualnie zmienić treść punktu na:

„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 - ograniczenie nie dotyczy wpływów eksploatacji
górniczej". 

Komentarz  .  

Przedstawione  na  stronie  62  studium  (Rys.  11.)  przewidywane  wpływy  eksploatacji  górniczej  będą
oddziaływały na obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zaproponowana zmiana pozwoli wykluczyć
wątpliwości w interpretacji dokumentu oraz uniknąć sprzeczności z pozostałą częścią studium.

Sposób rozpatrzenia:   

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

Uzasadnienie: 

Zapis w ppkt 1.2.6 nie jest sprzeczny z pozostałą częścią studium, w szczególności zaś z ilustracją
przywołaną w komentarzu.

Umieszczenie  w  części  A studium  "Uwarunkowania  zagospodarowania  przestrzennego"  informacji
o przewidywanych wpływach eksploatacji w perspektywie kolejnych planowanych koncesji jest punktem
wyjścia do określania kierunków polityki przestrzennej gminy, ale nie stanowi ustaleń studium. Jest to
hipotetyczny obraz przekształceń powierzchni oparty na założeniu, że przedsiębiorca zrealizuje w pełni
swoje  zamierzenia;  jednakże należy pamiętać,  że koncesje  nie  zostały  jeszcze wydane.  Prognoza
wpływów  powinna  być  dla  przedsiębiorcy  pierwszym  krokiem  do  zaplanowania  działań
zapobiegawczych, minimalizujących niekorzystne skutki w środowisku, a w ostateczności związanych
z kompensacją oraz naprawą szkód.  

Umieszczenie informacji  o przewidywanych skutkach eksploatacji  nie  oznacza zatem dopuszczenia
dowolnych  przekształceń  ukształtowania  terenu,  a  w  szczególności  takich,  które  skutkowałyby
naruszeniem art.  7  pgg,  a  w szczególnosci  podważeniem podstaw ekonomicznych funkcjonowania
rodzinnych gospodarstw rolnych, podlegających konstytucyjnej ochronie.

 6.2
b)   usunąć punkt 1.4. ewentualnie zmienić treść punktu na:

„Rekultywacja  gruntów  rolnych  na  terenach  osiadania  gruntów  na  skutek  działalności  górniczej,  w  tym
prowadzona w trybie art. 21 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, powinna
polegać na przywróceniu pierwotnej wartości użytkowej gruntów." 

Komentarz.  

Zapisy zwarte w studium bez wprowadzenia zaproponowanej zmiany praktycznie całkowicie uniemożliwiają
wykonanie rekultywacji gruntów rolnych w kierunku rolnym. Brak możliwości prawidłowego usuwania skutków
wpływów eksploatacji górniczej przełoży się na zwiększenie uciążliwości wydobycia węgla dla mieszkańców
gminy.

c)   usunąć punkt 1.6. 

Komentarz.

Pozostawienie punktu 1.6. utrudni i może bardzo przedłużyć wykonanie rekultywacji  gruntów rolnych. Brak
możliwości  prawidłowego usuwania  skutków wpływów  eksploatacji  górniczej  przełoży  się  na  zwiększenie
uciążliwości wydobycia węgla dla mieszkańców gminy.
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Sposób rozpatrzenia:   

Zapisy w ppkt 1.4 i ppkt 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.

Przedstawiona argumentacja jest powierzchowna, w związku z czym nie zasługuje na uwzględnienie
na  tym etapie  opracowania  projektu  dokumentu.  W trakcie  spotkań  dyskusyjnych  zaznaczano,  że
rozważone mogą być wnioski dotyczące odstępstw od nakreślonych w zapisach rozdziału IV i V części
B zasad generalnych, jeżeli przyjmą one formę propozycji dotyczących konkretnych terenów, popartą
merytoryczną argumentacją. Takiego warunku nie spełnia propozycja w rozpatrywanej części opinii.  

 7.
Część B: Kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

Rozdział VIII „Obszary o szczególnych zasadach zagospodarowania"

Punkt 5.„Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji,  rekultywacji, lub  remediacji".  Proponujemy
zmienić treść punktu 5.1.4. na:

„Rekultywacja, remediacja i inne działania naprawcze na terenach zdegradowanych, o których mowa
w ppkt 5.1.2 i 5.1.3 powinny być planowane i prowadzone przy uwzględnieniu kierunków przeznaczenia
określonych na "Rysunku studium" oraz ustaleń zawartych w rozdziale II części B tekstu studium."

Komentarz.

j. w.

Sposób rozpatrzenia:  

Zapis w ppkt 5.1.4  pozostawiono bez zmian

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. 
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