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Przygotowywany  dokument  zawiera  wiele  sprzeczności,  nie  uwzględnia  w  żaden,  albo  w  bardzo
niewielki  sposób  interesy  przedsiębiorców  górniczych.  Projekt  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
jest  opracowany  w  sposób  marginalizujący  możliwości  eksploatacji  zasobów  węgla  pod  Gminą
Gierałtowice.

Sposób rozpatrzenia:

Brak skonkretyzowanych uwag mogących podlegać rozstrzygnięciu.

Uzasadnienie: 

Uwzględnienie przyszłych potrzeb eksploatacji złóż jest jedną z wielu zasad dotyczących sporządzania
studium, wpływających na określanie kierunków polityki przestrzennej gminy,  ale nie ma charakteru
nadrzędnego wobec innych wymagań treści dokumentu i zawartych w nim rozwiązań.

Przy  sporządzaniu  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
nadrzędną jest zasada zrównoważonego rozwoju (art.1 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dalej - "upzp", art. 71 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska - dalej "poś").   

W rozumieniu gminy, rola dokumentów planistycznych, a zwłaszcza studium, w racjonalnej gospodarce
zasobami  środowiska,  w tym  zasobami  złóż  kopalin,  wymaga,  aby  oprócz  uwzględniania
w dokumentach planistycznych faktu występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb
eksploatacji tych złóż (art. 72 ust. 1 pkt 2 poś.), zapewniać jednoczesne uwzględnienie potrzeb interesu
publicznego oraz innych nadrzędnych zasad planowania przestrzennego określonych w art. 1 upzp. -
zrównoważonego  rozwoju,  wspomnianych  wyżej  wymagań  ochrony  środowiska  w  tym  równowagi
przyrodniczej,  wymagań dziedzictwa kulturowego i zabytków, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa
ludzi i mienia, a także walorów ekonomicznych przestrzeni.

Art.  71 ust.  2  poś.  stanowi,  że w studium należy określać rozwiązania niezbędne do zapobiegania
powstawaniu  zanieczyszczeń,  zapewnienia  ochrony  przed  zanieczyszczeniami  oraz  przywracania
środowiska  do  właściwego  stanu,  a także  ustalać  warunki  realizacji  przedsięwzięć,  umożliwiające
uzyskanie  optymalnych  efektów  w zakresie  ochrony  środowiska.  Wydobywanie  kopalin  stanowi
przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie  z  art.  1  ust.  3  upzp,  ustalając  przeznaczenie  terenu  lub  określając  potencjalny  sposób
zagospodarowania  i  korzystania  z  terenu,  organ  sporządzający  projekt  dokumentu  waży  interes
publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony
istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także
analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Opinia  nie  wskazuje,  na  czym konkretnie  polega  minimalizacja  możliwości  eksploatacji  węgla  pod
terenem gminy Gierałtowice.

 2

W dokumencie brak wyraźnego powołania się na:
Art.  81.3,  Art.  125,  Art.  126  Prawa  ochrony  środowiska,  Art.  10.1  Ustawy  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym, Art. 1, Art. 26.3, Art. 26.4, Art. 95.1, Art. 104 Prawa geologicznego i
górniczego. 
Nie  dostosowanie  się  do  wszystkich  ww.  aktów  prawnych  jest  naruszeniem  zasad  harmonijnego
rozwoju i współpracy, które Gmina Gierałtowice od dłuższego czasu deklaruje  podczas   posiedzeń
Zespołu   Porozumiewawczego ds. Koordynacji Eksploatacji pod Terenami Gminy Gierałtowice.

1 / 12



rozpatrzenie opinii  PGG KWK Sośnica z dnia 27.09.2016 r.

Sposób rozpatrzenia:

 nie wprowadzono zmian w projekcie

Uzasadnienie: 

1. 
Przywołanie przepisu prawa (jeżeli  w ten sposób rozumieć postulat "wyraźnego powołania się") nie
dowodzi jego niezastosowania w dokumencie.   
2. 
Art. 81 ust.3,  art. 125, art. 126 poś oraz art. 1, art. 26 ust. 3 i 4,  Prawa geologicznego i górniczego
(dalej - "pgg") dotyczą obowiązków przedsiębiorcy, a nie zakresu ustaleń studium. 
3.
Art.  10  ust.  1  został  przywołany  w  rozdz.  I  części  A,  pkt  3  a  zakres  wymaganego  rozpoznania
uwarunkowań przedstawiono w pkt 4 i zrealizowano w dalszej części dokumentu.
Art. 95 ust. 1 pgg  przywołano w rozdz. I części A, ppkt 5.6 i zrealizowano w dalszej części dokumentu.
Art. 104  przywołano - w zakresie istotnym dla studium - w rozdz. I części A, ppkt 5.6,  w rozdz. VI
części A, pkt 4 oraz w rozdz. IX części B, ppkt 2.2. 

Uwagi do części A

 3.1

Rozdział  VI  Punkt  11.4.:  W  obszarze  od  północnej  części  Przyszowic  po  dolinę  Kłodnicy  oraz
w ujściowym odcinku  Potoku  Chudowskiego  rozległe  i  głębokie  obniżenia  (sięgające  maksymalnie
przynajmniej ponad 19 m i 22) nastąpiły jako skutek wydobycia prowadzonego przez KWK Sośnica".
Powyższy zapis nie jest prawdziwy, gdyż w opisywanym rejonie wystąpiły maksymalne obniżenia do 11
m. Dodatkowo użyto niezrozumiałego sformułowania: sięgające maksymalnie przynajmniej ponad".
Ponadto  zwracamy  uwagę  że  wpływy  eksploatacji  przedstawione  na  mapie  projektu  studium
uwarunkowania  zagospodarowania  przestrzennego"  są  mniejsze  od  wpływów  przedstawionych  na
Załączniku 3B do Dodatku nr  8 projektu zagospodarowania złoża Sośnica",  a tym samym również
pozostają w sprzeczności i z koncesją.

Sposób rozpatrzenia:

Zmodyfikowano brzmienie zapisu w sposób następujący:

"W obszarze od północnej części Przyszowic po dolinę Kłodnicy oraz w ujściowym odcinku Potoku
Chudowskiego  rozległe i głębokie obniżenia (sięgające maksymalnie ponad 19 m i 22),  powstały
w następstwie wpływów wydobycia prowadzonego przez KWK „Sośnica”,  w przeważającej części
obszaru sumujących się ze skutkami eksploatacji węgla przez KWK „Makoszowy”.

Uzasadnienie: 

Skorygowano zapis, w sposób lepiej odzwierciedlający posiadane informacje. 

Wnioski w opracowaniu ekofizjograficznym problemowym, z którego zaczerpnięto informacje zawarte
w rozdz. VI części A, ppkt 11.4, zostały wyprowadzone na podstawie danych udostępnionych przez
kopalnię,  których  prawidłowość  została  potwierdzona  pismem  z  dnia  14.03.2016  r.  znak
TMG/Mts/016/2016, po wykonaniu obrazu wpływów wspólnych przez przedstawiciela KWK Budryk. 

Zaznacza  się,  ze  zgodnie  z  przyjętą  metodologią,  w  opracowaniu  ekofizjograficznym  wpływy
eksploatacji  (zarówno  dokonanej,  jak  przewidywane)  zostały  przedstawione  z  uwzględnieniem
nakładania się skutków eksploatacji na sąsiadujących terenach górniczych, a punktem odniesienia był
rok 2015. Jest więc oczywistym, że taki obraz wpływów nie jest tożsamy z obrazem przedstawionym na
mapach w dodatkach do PZZ, które zostały sporządzone w różnym czasie.

Niezrozumiała  jest  uwaga o  niezgodności  z  obrazem wpływów przedstawionych na Załączniku  3B
Dodatku nr 8 d PZZ, w świetle informacji zawartej poniżej, że do opracowania w/w materiałów KWK
Sośnica wykorzystała  dodatek nr 7 do projektu zagospodarowania złoża węgla kamiennego „Sośnica"
na lata 2012 - 2020.

2 / 12



rozpatrzenie opinii  PGG KWK Sośnica z dnia 27.09.2016 r.

 3.2

Przypominamy    również,    że    udostępnione    Gminie    Gierałtowice    pismem TMG/Mts/017/2015
z   dn.    06.08.2015r.   dane   niezbędne   do   sporządzenia opracowania ekofizjograficznego  zostały
objęte następującą klauzulą: Jednocześnie informujemy, że:
a)    przekazywane informacje są własnością Kompanii  Węglowej  S.A.,  a  później  innego podmiotu
gospodarczego  będącego  jej  następcą  prawnym  i  bez  jej  zgody  nie  mogą  być  wykorzystane  ani
udostępniane poza procesem związanym z realizacją opracowania o którym mowa we wniosku,
b)    udostępniane informacje wykorzystane będą jedynie w celu zamieszczenia ich w opracowaniu
ekofizjograficznym o którym mowa we wniosku,
c)   do  opracowania  w/w  materiałów  KWK  Sośnica  wykorzystała  dodatek  nr  1  do  dokumentacji
geologicznej złoża węgla kamiennego „Sośnica" oraz dodatek nr 7 do projektu zagospodarowania złoża
węgla  kamiennego „Sośnica"  na  lata  2012 -  2020.  KWK Sośnica  w najbliższej  przyszłości  będzie
aktualizować  obydwa dokumenty,  w  związku  z  tym mogą  powstałe  zmiany w przedstawionych na
załącznikach nr 2a, 2b, 3a, 3b izoliniach prognozowanych oddziaływań powodowanych eksploatacją
górniczą.
Przekazane materiały są wyłącznie prognozą i nie mogą być traktowane jako wiążące w ramach prac
związanych z opracowaniem ekofizjograficznym, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania gminy Gierałtowice." 
Wobec   powyższego,   zamieszczanie   wpływów  eksploatacji   na   mapie projektu studium uważamy
za nadużycie.

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

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

Zmodyfikowano treść odesłania do ilustracji nr 11 i 12 zamieszczonych w tekście studium oraz na
mapie "Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego", nadając mu brzmienie:

"Hipotetyczne wpływy  i  skutki eksploatacji  górniczej  na  powierzchni  terenu przewidywane
w okresie  obejmującym łącznie  czas  pozostały  do  końca bieżących koncesji  oraz kolejny  okres
planowanych  koncesji,  przy uwzględnieniu nakładających się wpływów eksploatacji  na sąsiednich
terenach  górniczych  prezentują   ►  Rys.  A11,  Rys  A12 oraz  ►  Mapa  "Uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego" (1:10 000). "

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

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

Uzasadnienie: 

Wpływy eksploatacji górniczej (rozumiane jako izolinie obniżeń oraz kategorie odkształceń terenu) nie
zostały  przedstawione  na  rysunku  studium,  tylko  na  mapie  "Uwarunkowania  zagospodarowania
przestrzennego". 
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Treść mapy "Uwarunkowań" nie stanowi ustaleń studium (nie jest wiążąca dla miejscowych planów, ani
też nie jest do nich wprost przenoszona, o ile obowiązek taki nie wynika z zakresu określonego w art.
15 ust. 2 i 3. Informacja na temat prognozowanych wpływów na powierzchnię nie zostanie przeniesiona
do miejscowych planów. Treść zawarta na mapie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego jest
natomiast bardzo istotna ze względu na uzasadnienie rozwiązań przyjętych w studium (czyli  ustaleń
studium, zawartych na rysunku studium oraz w części B tekstu studium), między innymi stanowi ona
istotną przesłankę nieuwzględnienia licznych wniosków i uwag złożonych do projektu studium przez
właścicieli  nieruchomości  zainteresowanych  dalszym  poszerzeniem  terenów  przeznaczonych  do
zabudowy.  Nie dopuszczając możliwości  wykorzystania  nieruchomości zgodnie z wolą właścicieli,
Gmina musi dysponować wiarygodną argumentacją.  W nowym projekcie studium przedstawionym do
zaopiniowania we wrześniu 2016, zastosowano wymagania wynikające z art. 72 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa
ochrony środowiska (uwzględniając wcześniejsze opinie OUG o projekcie studium i uwagi wniesione do
projektu wyłożonego do publicznego wglądu przez przedsiębiorców górniczych), zmniejszając istotnie, bo
aż o ok. 320 ha (blisko 20%)  powierzchnię terenów kierunkowo przeznaczonych do zabudowy w stosunku
do projektu z roku 2015. Ponieważ opracowanie ekofizjograficzne jest jedynie dokumentacją sporządzoną
na potrzeby studium, a nie częścią projektu lub załącznikiem do niego, podstawowe informacje leżące
u podstaw rozwiązań przyjętych w projekcie studium muszą być przedstawione w części  poświęconej
rozpoznaniu uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

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

 3.3

W Rozdziale XI Punkt 2.2. zapisano, że „Na obszarze gminy występują obszary w których odwadnianie
w sposób grawitacyjny nie jest możliwe (tzw. niecki bezodpływowe). Powstały one na skutek osiadań
terenu związanych z eksploatacją górniczą. Odwadnianie tych terenów realizowane jest za pomocą
przepompowni. Największe tego typu tereny występują w północnej części Przyszowic i Paniówek oraz
w Gierałtowicach. Dalsza planowana eksploatacja górnicza pod terenem gminy może prowadzić do
powstania kolejnych terenów, w których grawitacyjne odwadnianie nie będzie możliwe".
Sprzeczne z tym punktem zapisy, wykluczające powstawanie nowych zagłębień (niecek) znajdują się
w części B projektu studium - w Rozdziale IV w punktach 3.4.a) 15.2.2.

Sposób rozpatrzenia:

Uściślono brzmienie zacytowanego powyżej zdania z rozdziału IX "Infrastruktura techniczna" ppkt
2.2., w sposób następujący: 

"Dalsza planowana eksploatacja górnicza pod terenem gminy stwarza zagrożenie powstania kolejnych
terenów, w których grawitacyjne odwadnianie nie będzie możliwe".

Uzasadnienie: 

W ustaleniach studium nie ma sprzeczności w stosunku do zacytowanego fragmentu tekstu, który został
zaczerpnięty z rozdziału IX "Infrastruktura techniczna" części A ppkt 2.2 "Kanalizacja deszczowa". Część A
tekstu  studium  zawiera  opis  istniejących  i  przewidywanych  uwarunkowań  zagospodarowania
przestrzennego  obszaru  gminy,  a  nie  ustalenia  polityki  przestrzennej.  Sformułowanie  "może
prowadzić"  użyte  w  zdaniu  "Dalsza  planowana  eksploatacja  górnicza  pod  terenem  gminy  może
prowadzić  do powstania kolejnych terenów, w których grawitacyjne odwadnianie nie  będzie możliwe"
stanowi opis przewidywanych skutków dalszej eksploatacji w perspektywie wykraczającej poza horyzont
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aktualnie obowiązujących koncesji i nie powinno być w żadnym wypadku odbierane jako dopuszczenie
powstawania takich zagłębień na całym obszarze gminy. Ustalenia projektu studium zawarte są w części B
tekstu i określają politykę gminy zmierzającą do kształtowania warunków jej zrównoważonego rozwoju, a
także do zapewnienia optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Uwagi do części B

 4.1

Rozdział IV Punkt 3.4: „Zakaz dokonywania zmian ukształtowania powierzchni ziemi: a)   skutkujących
powstaniem    bezodpływowych   zagłębień   terenu   (niecek) wymagających odwadniania pompami"
Powyższy zapis  jest  niezgodny z koncesją nr  59/94 udzieloną przez Ministra  Ochrony środowiska,
Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa w dniu 21 kwietnia 1994r., ponieważ w dodatku nr 8 do projektu
zagospodarowania  złoża  węgla  kamiennego „Sośnica",  w ramach którego przedsiębiorca  prowadzi
eksploatację przewidziano m.in. utrzymywanie przepompowni: przy ul. Makoszowskiej, ul. Wieczorka,
ul. Brzozowej (2 przepompownie) i ul. Gliwickiej oraz zaplanowano roboty hydrotechniczne w sołectwie
Przyszowice. Planowane roboty hydrotechniczne oraz przepompownie przedstawiono na załączniku nr
46 do dodatku nr 8 do projektu zagospodarowania złoża - Mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni
przedstawiająca sposób korzystania ze środowiska, jego przekształceń i ochrony. Zwracamy uwagę, że
nie ma kopalni, która byłaby w stanie funkcjonować (eksploatować złoże) nie powodując skutków na
powierzchni. To jest warunek nie do spełnienia przez żadną kopalnię prowadzącą jakąkolwiek czynną
eksploatację.

Sposób rozpatrzenia: 

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. 

Przywołany zapis w rozdziale B.IV ppkt 3.4 lit. a, zawierający zakaz dokonywania zmian ukształtowania
powierzchni ziemi skutkujących powstaniem bezodpływowych zagłębień terenu (niecek) wymagających
odwadniania pompami, nie jest zakazem powstawania zagłębień bezodpływowych w ogóle - należy go
rozumieć jako wymóg, aby odwadnianie z użyciem pomp nie było rozwiązaniem jedynym i docelowym.
Podobną rolę spełnia zapis w ppkt 5.2.2. Odwadnianie niecek przy użyciu pomp nie spełnia warunku
przywrócenia  terenu  do  stanu  poprzedniego  oraz  jest  niekorzystne  pod  względem  społeczno-
ekonomicznym,  gdyż  będzie  wymagało  ponoszenia  publicznych nakładów również  po  zakończeniu
funkcjonowania  zakładu  górniczego.   Projekt  studium  nie  wyklucza  powstawania  zagłębień
bezodpływowych jako takich, dopuszcza bowiem możliwość ich rekultywacji poprzez wypełnienie lub
ukształtowanie  zbiorników  wodnych,  preferując  w  pierwszym  rzędzie  rozwiązania  polegające  na
przebudowie  systemu  melioracji  w  celu  umożliwienia  grawitacyjnego  odprowadzania  wód,  co  jest
możliwe w przypadku płytszych niecek. 

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze w żadnym miejscu nie stanowi, że projekt zagospodarowania złoża
jest częścią, lub chociażby załącznikiem do decyzji udzielającej koncesji. Traktowanie PZZ jako dokumentu
określającego uprawnienia przedsiębiorcy nadane koncesją stanowi rozszerzającą interpretację wyroków
sądów administracyjnych, wydanych w oparciu ustawy Prawo geologiczne i górnicze z roku 1994. Co
więcej, interpretacja taka prowadzi do obejścia obowiązku uzgodnienia planów eksploatacji z organami
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gminy,  a tym  samym  artykułu  7  ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze,  gdyż  w  stanie  prawnym
ukształtowanym w wyniku zmiany tej ustawy z 11 lipca 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1133), dopuszczone
zostały zmiany PZZ w formie dodatków,  których treść nie podlega uzgodnieniu z wójtem gminy (art. 107
ust. 2a i 2b). Trzeba zauważyć, że dopuszczenie przyjmowania dodatków w sposób opisany w art. 107
pozwala przedsiębiorcom unikać procedury oceny oddziaływania na  środowisko.

W związku z powyższym przedstawiona opinia, zarzucając ustaleniom studium naruszenie koncesji,
dąży do odwrócenia zasad zapisanych w art. 23 ust. 2a ustawy Prawo geologiczne i górnicze, poprzez
podporządkowanie planów zagospodarowania przestrzennego planom eksploatacji górniczej.  

 4.2

Rozdział IV Punkt 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
eksploatacji na powierzchnię terenu na poziomie zapewniającym:
5.2.6  grawitacyjny  spływ  wód  w  ciekach,  bez  konieczności  formowania  obwałowań  koryt  oraz
stosowania systemów odwodnienia opartych na pracy pomp i rurociągów tłocznych."
Powyższy  zapis  również  jest  sprzeczny  z  warunkami  koncesji  i  dodatkiem  nr  8  do  projektu
zagospodarowania  złoża,  w  którym  zaplanowano  roboty  hydrotechniczne  polegające  m.in.  na
formowaniu   obwałowań  koryt   oraz   utrzymywaniu przepompowni.
Planowane  roboty  hydrotechniczne  zapewniają  grawitacyjny  spływ  w  ciekach i przeciwdziałają
powstaniu zalewisk w celu realizacji ppkt. 5.2.7 „minimalizacji innych niekorzystnych oddziaływań na
środowisko, w tym zwłaszcza: a)  powstawania nowych zalewisk oraz terenów podmokłych stale lub
okresowo ".
Zatem zasady określone w puncie 5.2.6 są w opozycji  do zasad określonych w punkcie 5.2.7 i nie
pozwalają  w sposób racjonalny chronić  środowisko przed skutkami  działalności  górniczej  do której
uzyskał prawo przedsiębiorca górniczy.

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"
Brzmienie ppkt 5.2.7 zmodyfikowano w sposób następujący:  (wytłuszczoną czcionką oznaczono
fragmenty dodane) 
"5.2.7.  minimalizację  innych  niekorzystnych  oddziaływań  na  środowisko,   w  tym  zwłaszcza przy
zachowaniu ustaleń ppkt 1.7:
a)  powstawania  nowych zalewisk  oraz terenów podmokłych  stale  lub  okresowo  poza  obszarami
"WS", „RE” i „ZE”, 
b)  dalszych takich zmian  profilu  podłużnego  koryta  Potoku  Chudowskiego  i  jego  naturalnych
dopływów  w  obrębie  korytarza  spójności  „Ornontowickiego”,  skutkujących  utratą  których
skutkiem  byłaby  trwała  utrata grawitacyjnego  odpływu  wód  do  cieków  naturalnych  będących
odbiornikami wód, 
c)  dewastacji  gruntów  przeznaczonych  na  cele  rolnicze tworzących  rolniczą  przestrzeń
produkcyjną lub  ich trwałej  degradacji  gruntów  rolnych  klas  I  –  III w  postaci  obniżenia  klas
bonitacyjnych użytków rolnych,
d) zwiększenia zagrożenia zbiorników wód podziemnych przenikaniem zanieczyszczeń ze składowisk
odpadów.
przy czym przez skutki oddziaływań eksploatacji na powierzchnię terenu rozumie się łącznie
oddziaływania  w  postaci:  wstrząsów,  odkształceń  terenu,  obniżeń  względnych,  zmiany
nachyleń terenu i stosunków wodnych oraz efektów dokonanej rekultywacji lub innych działań
naprawczych."
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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. 

 4.3

Rozdział IV Punkt 5.6 „(...) określa się obszary, dla których w złożu kopaliny
wyznacza się filar ochronny, w granicach którego ruch zakładu górniczego może być dozwolony tylko
w sposób zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub obszarów, oznaczone na rysunku studium
następującymi symbolami:
OFI - obszary wymagające ochrony infrastruktury krytycznej oraz o strategicznym
znaczeniu dla funkcjonowania gminy,
OFS  -   obszary  wymagające  szczególnej  ochrony środowiska  przyrodniczego i zabytków,
OFP - obszary wymagające ochrony zabudowy usługowej i produkcyjnej istniejącej i planowanej,
OFM  -  obszary  wymagające  ochrony  zwartej  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej  istniejącej  i
planowanej,
OFU  -  obszary  wymagające  szczególnej  ochrony  zwartej  zabudowy  zlokalizowanej  w  strefie
oddziaływania uskoku."
Wyznaczenie filarów narusza  prawa wynikające z uzyskanej  koncesji.  Warunki ochrony nie mogą
przekładać  się  na  warunki  eksploatacji  kopalin,  gdyż  mogą  prowadzić  do  ograniczenia  prawa
własności, w tym własności górniczej. 
Dodatek nr 8 do projektu zagospodarowania złoża przewiduje wpływy m.in. pod autostradami, drogą
krajową, drogą wojewódzką oraz linią kolejową.
Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że określone w punkcie 5.6 obszary, dla których w złożu kopaliny
wyznacza się filar ochronny to w rzeczywistości cały obszar gminy za wyjątkiem obszarów rolnych.
W tej  sytuacji  zaprojektowanie  jakiejkolwiek  eksploatacji  nie  będzie  możliwe,  gdyż  wpływy  na
powierzchnię w każdym przypadku obejmą swym zasięgiem przedmiotowe obszary.

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,
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-  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,  uwzględniając  propozycje  przedstawione  przez  inne  kopalnie,  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.

Nie można natomiast zgodzić się z przedstawioną argumentacją uwagi, która  jest kolejnym przykładem
rozszerzającej  interpretacji  wyroków  sądów  administracyjnych  i  stanowi  próbę  odwrócenia  zasad
zapisanych przez ustawodawcę w Prawie geologicznym i górniczym, z których wynika nadrzędność
ustaleń miejscowego planu nad koncesją. 

Ponownie  podkreśla  się,  że  ustalenia  studium nie  zakazują  jakichkolwiek  odkształceń  powierzchni
terenu, a jedynie takich, które stałyby w sprzeczności z interesem publicznym, w tym obowiązkiem
zapewnienia powszechnego. 

 4.4

Przypominamy,   że   na   etapie   sporządzania   planu   ruchu   kopalnia   uzgadnia z właścicielami i
administratorami  infrastruktury  projektowaną  eksploatację  oraz  sposób  zabezpieczenia  i  kontroli
należących do nich obiektów.
Są to:
-   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
-   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych l Autostrad Oddział w Katowicach
-   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
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-   Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
-   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
-   Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
-   Tauron Dystrybucja Serwis S.A.
-   Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu
-   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach

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: 

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

Organy właściwe do opiniowania lub uzgadniania wniosku o wydanie koncesji określa art. 23 pgg - i nie
ma wśród nich zarządców dróg i infrastruktury technicznej, jest natomiast wymóg uzyskania uzgodnienia
wójta gminy. Również przepisy pgg dotyczące opiniowania i  zatwierdzania planu ruchu (art.  108) nie
przewidują udziału  zarządców dróg i  infrastruktury technicznej,  wymagają natomiast uzyskania opinii
wójta gminy. 

Zgodnie z art. 30 ust. 3 pgg, uzyskanie koncesji nie zwalnia przedsiębiorcy górniczego z obowiązków
określonych odrębnymi przepisami, w tym uzyskania przewidzianych nimi decyzji.

Trzeba też przypomnieć, że ustalenia studium i sporządzonych na jego podstawie  miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego będą podstawą uzgadniania nowych koncesji. 

Zgodnie  z  art.  29  ust.  1,  jeżeli  zamierzona  działalność  sprzeciwia  się  interesowi  publicznemu,
w szczególności związanemu z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska w tym z racjonalną
gospodarką  złożami  kopalin,  bądź  uniemożliwiłaby  wykorzystanie  nieruchomości  zgodnie  z  ich
przeznaczeniem określonym odpowiednio przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub
przepisy  odrębne,  a w przypadku  braku  tego  planu  –  uniemożliwiłaby  wykorzystanie  nieruchomości
w sposób określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub
w przepisach odrębnych, organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji.

Z  powyższego  wynika,  że  dokument  studium musi  się  odnosić  do  wszystkich  wymienionych  wyżej
wymagań ustawy,  bowiem to w oparciu o jego zapisy wójt dokonuje uzgodnienia wniosku koncesyjnego.

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).  
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 4.5

Kategoryczne i bezwarunkowe zakazy zawarte w punktach IV. 1.6. i IV.5.2. uniemożliwią prowadzenie
eksploatacji przez przedsiębiorców górniczych zgodnie z posiadanymi koncesjami oraz na warunkach
nowych koncesji udzielanych w przyszłości i są sprzeczne z punktem IV.5.1. projektu studium, w którym
zagwarantowano  zapewnienie  możliwości  wydobycia  kopalin  zgodnie  z  udzielonymi  koncesjami,
poprzez  racjonalne  ustalenia  w  zakresie  przeznaczenia  i  zasad  zagospodarowania  terenów
przyjmowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Powyższe zapisy studium, wykluczając możliwość wystąpienia szkód górniczych stoją w sprzeczności z
ustaleniami:
a)   ustawy  Prawo  geologiczne  i  górnicze  -  Dział  VIII  „Odpowiedzialność  za  szkody",  w  której
przewidziano występowanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego i określono zasady ich
naprawy, a zwłaszcza z Art. 144. 1. „Właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym
ruchem  zakładu  górniczego,  który  jest  prowadzony  zgodnie  z  ustawą.  Może  on  jednak  żądać
naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą",
b)   ustawy Prawo ochrony środowiska
Art. 125. Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami
oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących.
Art.  126.  1.  Eksploatację  złoża  kopaliny  prowadzi  się  w  sposób  gospodarczo  uzasadniony,  przy
zastosowaniu  środków  ograniczających  szkody  w  środowisku  i  przy  zapewnieniu  racjonalnego
wydobycia l zagospodarowania kopaliny. 2. Podejmujący eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę
eksploatację jest obowiązany przedsiębrać środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do
ochrony  powierzchni  ziemi  oraz  wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  sukcesywnie  prowadzić
rekultywację  terenów  poeksploatacyjnych  oraz  przywracać  do  właściwego  stanu  inne  elementy
przyrodnicze.

Sposób rozpatrzenia:

Zapisy zawarte w punktach IV. 1.6. i IV.5.2 zostały zmodyfikowane po rozpatrzeniu konkretnych
propozycji przedstawionych przez pozostałe kopalnie - zob. załączony projekt studium

Uzasadnienie: 

Używając argumentu uniemożliwienia prowadzenia eksploatacji zgodnie z posiadanymi koncesjami nie
uzasadniono, jakie konkretnie uprawnienia nadane tymi koncesjami zostały naruszone przez wskazane
zapisy projektu studium. 

Należy pamiętać, że koncesja określa nie tylko uprawnienia, ale również warunki jej wydania. Koncesje 

 4.6

W punkcie 8 wskazano obszary inwestycji celu publicznego, ale pominięto tereny przyległe do rowów
i cieków wodnych, co w przyszłości może uniemożliwić ich regulację.

Sposób rozpatrzenia:

W rozdziale VIII wprowadzono ppkt 8.4 o następującej treści:

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

Zapis dotyczący rozmieszczenia obszarów inwestycji celu publicznego nie może znaleźć się jedynie
w części  tekstowej studium, ale  musi  być odzwierciedlony również na rysunku studium. Określenie
lokalizacji inwestycji jako "terenów przyległych do cieków" nie jest wystarczające, również wówczas,
gdy zostanie sparametryzowane poprzez wyrażoną w metrach odległość od cieku. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w studium określa
się w szczególności:

(...)

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów,
o których mowa w art. 48 ust. 1.

Zgodnie z § 7 pkt 1 lit. d rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U.
2004 nr  118 poz.  1233),  rysunek projektu  studium powinien  zawierać  określenie  granic  obszarów,
o     których  mowa  w  art.  10  ust.  2  ustawy (o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym).
Niespełnienie  tego  wymogu  stanowi  istotne  naruszenie  zasad  sporządzania  studium,  skutkujące
stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy o uchwaleniu dokumentu.

Niezrozumiały jest zarzut, że "pominięto tereny przyległe do rowów i cieków wodnych, co w przyszłości
może uniemożliwić  ich  regulację",  ponieważ na etapie  sporządzania  projektu  studium kopalnia  nie
złożyła  wniosku  o  wyznaczenie  takich  obszarów,  nie  przedstawiła  konkretnych  planów  inwestycji
pozwalających obliczyć skutki finansowe wprowadzenia takiego ustalenia w miejscowym planie, ani też
nie wystąpiła z propozycją zawarcia odpowiedniego porozumienia z Gminą.

Należy pamiętać, iż realizacja inwestycji zaliczanych do inwestycji celu publicznego może następować
również bez określenia w miejscowym planie linii rozgraniczających te inwestycje (np. jeżeli nie jest
planowana zmiana przeznaczenia terenu), a określenie linii rozgraniczających inwestycji potrzebne jest
wówczas,  gdy  przewiduje  się  wywłaszczenie  nieruchomości.  Ustalenia  studium  są  wiążące  dla
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust.4),  w związku z czym określenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego już na etapie studium skutkuje poważnym ograniczeniem prawa
własności nieruchomości i  może więc być dokonane jedynie wówczas, gdy zapewnione są warunki
finansowania  roszczeń  związanych  z  wykupem  terenu,  obniżeniem  wartości  nieruchomości,  lub
rzeczywistą szkodą.  

Zaznacza  się,  że  brak  wskazania  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  o  znaczeniu  lokalnym
w studium nie ogranicza możliwości  określenia  ich granic  w miejscowym planie  zagospodarowania
przestrzennego,  po  złożeniu  stosownych  wniosków  przez  kopalnię  oraz  uregulowaniu  kwestii
odszkodowań dla właścicieli gruntów. 

 4.7

W tym samym punkcie jako obszar Inwestycji celu publicznego wskazano obszar istniejącego zbiornika
Sośnica l, możliwego do rozbudowy w celu zwiększenia rezerwy powodziowej, ale pominięto możliwość
uściślenia  jego  granic  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  lub  w  decyzjach
wydanych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  8  lipca  2010  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Sposób rozpatrzenia:

postulowane ustalenia zawarte są w innych częściach projektu

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na
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realizację inwestycji nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777).   

Inwestycje  przeciwpowodziowe  ujęte  w  Planie  zarządzania  ryzykiem  powodziowym  zostały
zaplanowane na terenach nie przeznaczonych do zabudowy, w obszarach,  dla których w projekcie
studium  określono  kierunki  przeznaczenia  "WS",  "ZE",  "ZU",  "RE".  Możliwość  uściślenia  granic
zbiornika (rozumiana jako określenie linii  rozgraniczających teren zbiornika), wynika z ustaleń pkt 3
w rozdziale IX części B - "Ogólne wytyczne do planów miejscowych" oraz z ustaleń w § 7 i § 15 - 17,
rozdziału   II  części  B,  który  określa  podstawowe  i  dopuszczalne  kierunki  przeznaczenia  w  tych
obszarach.

Dla wszystkich obszarów o podstawowych kierunkach przeznaczenia określonych w rozdziale II części
B  tekstu  studium  -  "Kierunki  i  wskaźniki  zagospodarowania  terenów",  nie  wyklucza  się  ustalenia
w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  dopuszczalnych  kierunków  przeznaczenia
terenów, określonych dla poszczególnych obszarów w pkt 2 §1 - § 23, a ponadto mogą być ustalane
również  rodzaje  przeznaczenia  terenu  wymienione  w  ppkt  3.3  "Ustaleń  ogólnych",  w  tym
odpowiadające dotychczasowemu przeznaczeniu i użytkowaniu.

Łącznie  wskazane  ustalenia  pozwalają  na  na  uściślanie  w  miejscowym  planie  zagospodarowania
przestrzennego granic terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
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