
rozpatrzenie opinii  SRK KWK Makoszowy  z dnia 26.09 2016 r.

 I.     Uwagi do części  części A: Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego:

  I.1. 
Strona 8 

Złoża kopalin i tereny górnicze, „w części północnej gminy obejmującej Przyszowice oraz niemal całe
Paniówki i część Gierałtowic zalegają złoża Sośnica i Makoszowy, eksploatowane obecnie przez KWK
Sośnica-Makoszowy (z terenu zakładu wydobywczego w Zabrzu)”

W dniu 30 kwietnia 2015 roku nastąpiła rozdzielność kopalni dwuruchowej  Kompanii Węglowej
S.A. na dwa odrębne zakłady górnicze: Oddział KWK Sośnica" i Oddział KWK „Makoszowy”. KWK
„Makoszowy eksploatuje złoże „Makoszowy” zgodnie z koncesją nr 115/94.

Sposób rozpatrzenia:

Zmodyfikowano zapis zgodnie z propozycją 

 I. 2.
Strona 37 

Złoże Makoszowy. „Spośród zasobów bilansowych wynoszących ogółem 456 845 tyś. ton, w kategoriach
A+B+C1 udokumentowano 233 032 tyś. ton kopaliny, 78 052 tyś, t znajduje się w filarach ochronnych ".

KWK Makoszowy" posiada zasoby bilansowe wynoszące ogółem 456 845 tyś.  ton,  w kategoriach
A+B+C1  udokumentowano  233  032  tyś.  ton  kopaliny,  69 041 tyś*  ton znajduje  się  w filarach
ochronnych.

Sposób rozpatrzenia: (w nowej redakcji tekstu - str. 38)

Usunięto informację na temat wielkości zasobów w filarach ochronnych 

Uzasadnienie: 

Informacja była podana tylko dla KWK Makoszowy (dla pozostałych kopalń nie podano takich danych),
nie ma ona znaczenia dla rozwiązań przyjętych w studium, dlatego można z niej zrezygnować.

  I.3.
Strona 43 

Podniesienie  koryta  Kłodnicy  i  jego  obwałowanie  spowodowało  powstanie  rozległych  niecek
bezodpływowych i  terenów depresyjnych na zawału,  do których uchodzi szereg rowów odwadniających
północną część gminy. Zapis jest nieadekwatny do rzeczywistości - obniżono a nie podwyższono
koryto.

Sposób rozpatrzenia: (w nowej redakcji tekstu - str. 45)

Sformułowanie  "Podniesienie  koryta  Kłodnicy  i  jego  obwałowanie  spowodowało  ...."  zastąpiono
sformułowaniem: 

"Obwałowanie koryta Kłodnicy spowodowało ..."

I. 4.
 Strona 60 

„W pozostałej części terenu górniczego „Makoszowy III" obniżenia w okresie ostatnich 45 łat miały wynosić
do 3-5 m, w rejonie zalewiska Wn 42/85 -maksymalnie ponad 4 m. "

KWK „Makoszowy" decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
27 stycznia 1997 r. Znak BKk/PK/151/97 w zakresie określenia współrzędnych punktów załamania
granic terenu górniczego „Makoszowy II" prowadzi eksploatacje w terenie górniczym „Makoszowy II".

Sposób rozpatrzenia: (w nowej redakcji tekstu - str. 63)

Zmodyfikowano zapis zgodnie z propozycją 
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II.     Uwagi do części  części B: Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

  II.1. 
 Strona 107

Cele Rozwoju Gminy „1.4. w zakresie ekologii: - ograniczenie skutków eksploatacji górniczej ".

W myśl zapisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz, U. Nr 163,poz. 981)
Prawo geologiczne i górnicze Dział VIII Odpowiedzialność za szkody 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.

2.    Przepis ust  l  stosuje się odpowiednio do innych podmiotów,  których  prawa majątkowe są
zagrożone ruchem zakładu górniczego.

3.   Jeżeli nie zachodzą okoliczności przewidziane w ust. 1 i 2, przedsiębiorca odpowiada za szkodę
według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

Sposób rozpatrzenia: (w nowej redakcji tekstu - str. 111)

pozostawiono zapis bez zmian

Uzasadnienie: 

Wskazany zapis jest cytatem ze Strategii Rozwoju Gminy, która jest dokumentem przyjmowanym odrębną
uchwałą Rady Gminy - jej zapisy nie mogą podlegać modyfikacji w ramach opracowania studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  II.2.
Strona 113 

"Ustalenia dopuszczające możliwość rozbudowy i przebudowy zabudowy nie spełniającej ustaleń studium
mogą  być  przyjmowane  w  miejscowych  planach  w  zależności  od  oceny  lokalnych  uwarunkowań
zagospodarowania terenu." 

Niespójne z ustaleniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U, z 2015 r. poz.
199) art. 20.1. „Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium,
rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych".

Sposób rozpatrzenia: (w nowej redakcji tekstu - str. 117)

Uściślono zapis, nadając mu brzmienie:  (wytłuszczoną czcionką oznaczono fragmenty dodane) 

"8. Ustalenia dopuszczające możliwość rozbudowy i przebudowy zabudowy nie spełniającej ustaleń
studium,  istniejącej  w  dniu  jego  uchwalenia, mogą  być  przyjmowane  w  miejscowych  planach
w zależności od oceny lokalnych uwarunkowań zagospodarowania terenu."

Uzasadnienie: 

Ponieważ aktualnie na większości obszaru gminy nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, zabudowa powstaje w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. W szczególnych
przypadkach  może  dochodzić  do  ustalenia  warunków  parametrów  i  wskaźników  zabudowy
dopuszczających jej bardzo wysoką intensywność. Dążąc do kształtowania ładu przestrzennego nie
można zakładać przeniesienia takich wskaźników do ustaleń miejscowych planów. To samo dotyczy
wskaźników dla niektórych działek zabudowanych w stanie istniejącym. Ponadto w studium wyznacza
się  obszary z  zakazem lokalizacji  nowej  zabudowy (w związku z  czym nie ustala  się  parametrów
i wskaźników  dla  działek  budowlanych).  Sporadycznie  w  tych  obszarach  występuje  zabudowa
istniejąca. Zapis ma na celu umożliwienie na etapie miejscowego planu decyzji, czy taka zabudowa
może podlegać dalszej rozbudowie lub przebudowie.
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  II.3.
Strona 148 

"2.2. W przypadku wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ustalającej inny przebieg
planowanych odcinków układu drogowego niż  wskazany w studium, dla terenu zbędnego na cele układu
drogowego dopuszcza się ustalenie przeznaczenia zgodnego z kierunkami przeznaczenia określonymi dla
terenów przyległych"

Niespójne z ustaleniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.
199) art 20.1. „Plan miejscowy uchwala rada gminy,  po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń
studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie
realizacji,  zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które  należą do
zadań  własnych  gminy,  oraz  zasadach  ich  finansowania,  zgodnie  z  przepisami  o  finansach
publicznych".

Sposób rozpatrzenia: (w nowej redakcji tekstu - str. 152)

pozostawiono zapis bez zmian

Uzasadnienie: 

Zapis  jest  prawidłowy  i  potrzebny.  Lokalizacja  i  zezwolenie  na  realizację  inwestycji  drogowych  może
następować  na  podstawie  ustawy  z dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.), która całkowicie
wyłącza stosowanie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Granice terenów
inwestycji  celu  publicznego  o  znaczeniu  ponadlokalnym,  umieszczonych  w  planie  zagospodarowania
przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji  drogi krajowej,  wojewódzkiej lub
powiatowej, a także granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (mogą
to być w szczególności decyzje zezwalające na realizację drogi gminnej) uwzględnia się w miejscowym planie
zagospodarowania  przestrzennego,  zgodnie  z  art.  15  ust.  2  pkt  4a  i  pkt  4b  ustawy  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (lecz  nie  w studium uwarunkowań).  Potrzebny jest  więc  zapis,  który
pozwala określić przeznaczenie terenu dla ewentualnych (na ogół niewielkich) fragmentów terenu w przypadku
korekt przebiegu planowanych dróg, bez potrzeby dokonywania zmiany studium.

 II.4.
Strony  152-3   ppkt 4.7.2.  

Ustala się wytyczne do planów miejscowych oraz działań związanych z opieką nad zabytkami:

„e) zaleca się zachowanie historycznego przebiegu cieków wodnych”.

Niezgodne z zapisami w części A Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego strona  59
„Zmiany rzeźby terenu związane z ponad 100-letnią podziemną eksploatacją węgla kamiennego, miały
miejsce  głownie  w  zachodniej,  centralnej,  północnej  i  północno -  wschodniej  części  gminy.  Wydobycie
prowadzono pod niemal całą powierzchnią części obecnych terenów górniczych „Knurów" , „Makoszowy
II"  i  „Sośnica  III"  znajdujących się  w  gminie  Gierałtowice

 
a  wpływy  na  powierzchni,  przejawiające  się

obniżeniami i odkształceniami, wykraczały poza granice terenów górniczych."

Każda eksploatacja w rejonie cieków zmienia historyczny przebieg cieków wodnych.

Sposób rozpatrzenia: (w nowej redakcji tekstu - str. 157)

Brzmienie zapisu w rozdz. III części B ppkt 4.7.2 lit. e zmodyfikowano w sposób następujący:
(wytłuszczoną czcionką oznaczono fragmenty dodane) 

"e)  zaleca się  zachowanie  historycznego przebiegu  (w planie) cieków wodnych,  nie  wykluczając
niezbędnych regulacji koryt, przy zachowaniu zasad określonych w rozdziale IV ppkt 4.7.6"

Uzasadnienie: 

Zapis nie dotyczył (w intencji) zmian profilu podłużnego cieków, a  jedynie przebiegu cieków w planie
(chodzi  o zachowanie  cieków  w  strefach  ochrony  konserwatorskiej  ustanawianych  dla  ochrony
krajobrazu kulturowego, w którym cieki te są istotnym elementem krajobrazotwórczym.
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 II.5.
Strona 154  ppkt 1.3, 

"Przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom, które zostały niekorzystnie przekształcone
w wyniku działalności górniczej - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi w ppkt 4.3, 4.5.5, w rozdziale V
ppkt 1.4 i 1.5 oraz w rozdziale VIII pkt 5."

Brak odnośnika do rozdziału dla punktów 4.3,  4.5.5. (brak możliwości odnalezienia w treści studium,,.)

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

pozostawiono zapis bez zmian

Uzasadnienie: 

Wskazany zapis jest zgodny z zasadami techniki prawodawczej, które obowiązują przy tworzeniu aktów
normatywnych uchwalanych w gminie.  Brak odesłania oznacza, że wymienione przepisy znajdują się
w tym samym rozdziale.

 II.6.
Strona 154 ppkt 1.6.  

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

1.6.1. degradacji innych zasobów środowiska, w szczególności:

a)  istotnego ograniczenia przestrzeni produkcyjnej gospodarstw rolnych,

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

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

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

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

1.6.3. utraty funkcjonalności systemów melioracji gruntów rolnych;1.6.4. powstania zagrożenia wystąpieniem
poważnej awarii.

W myśl zapisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)
Prawo geologiczne i górnicze Dział VIII Odpowiedzialność za szkody 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.

2.   Przepis ust. l stosuje się odpowiednio do innych podmiotów, których prawa majątkowe są  
zagrożone ruchem zakładu górniczego.

3.   Jeżeli nie zachodzą okoliczności przewidziane w ust. l i 2, przedsiębiorca odpowiada za szkodę 
według zasad określonych w Kodeksie cywilnym"

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

Brzmienie  ppkt  1.6  wraz  z podpunktami  zmodyfikowano, po  rozpatrzeniu  konkretnych  uwag
przedstawionych przez kopalnie w trakcie spotkań dyskusyjnych oraz nadesłanych propozycji korekt
zapisu (patrz załączony tekst studium po zmianach)

Uzasadnienie: 

Nie  można  się  zgodzić  z  przedstawioną  argumentacją.  Komentarz  do  treści  ppkt  1.6  nie  zawiera
propozycji korekt projektu studium ani nie wskazuje zapisów zdaniem autorów nieprawidłowych. Jeżeli
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przytoczony  art.  144  ustawy  Prawi  geologiczne  i  górnicze  (dalej  -  pgg)  miałby  -  jak  można
domniemywać - służyć za dowód na wadliwość przytoczonego zapisu w całości, to argument trzeba
uznać za chybiony. 

Ustalenia zawarte w ppkt 1.6 nie dotyczą bowiem w żaden sposób sfery praw majątkowych właścicieli
ani innych podmiotów. Podstawą ustaleń zawartych w  rozdziale IV są przepisy ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej - upzp) oraz ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej - poś).

Podstawową  zasadą  przy  sporządzania  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  gminy  jest  zasada  zrównoważonego  rozwoju  (art.  71  ust.  1  poś).  Jest  to  zasada
ustrojowa, zawarta w art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

Zgodnie § 6 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
projektu  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  "ustalenia
dotyczące  zasad  ochrony  środowiska  i  jego  zasobów,  ochrony  przyrody,  krajobrazu  kulturowego
i uzdrowisk (o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 3) powinny zawierać w szczególności wytyczne ich
określania w planach miejscowych, wynikające z potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w art.
72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska." 

Uwzględnienie przyszłych potrzeb eksploatacji  złóż nie  jest  zatem normą nadrzędną wobec innych
aspektów  ochrony  zasobów  środowiska,  lecz  wymaga  równoważenia  z:  -  zapewnieniem
kompleksowego  rozwiązania  problemów  zabudowy  miast  i  wsi  (ze  szczególnym  uwzględnieniem
gospodarki  wodnej,  odprowadzania  ścieków,  gospodarki  odpadami,  systemów  transportowych
ikomunikacji  publicznej  oraz  urządzania  i  kształtowania  terenów  zieleni),  -  potrzebami  w zakresie
ochrony powietrza, gleby, ziemi, wód (w tym stref ochronnych ujęć wód, a także obszarów ochronnych
zbiorników wód śródlądowych – powierzchniowych i podziemnych), ochrony przed hałasem, wibracjami
i  polami  elektromagnetycznymi,  -  zapewnieniem ochrony przyrody (w tym ograniczeń wynikających
z objęcia  obszarów  lub  obiektów  formami  ochrony  przyrody),  walorów  krajobrazowych  środowiska
i warunków klimatycznych (art. 72 ust. 1 poś).

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.

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.

 II.7.

Strona 155 

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

Niemożliwy do spełnienia - każda eksploatacja zgodna z obowiązującą koncesją nr 115/94 zmienia
ukształtowanie terenu.

Sposób rozpatrzenia:  
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Brzmienie ppkt  2.3.5 zmodyfikowano,  po rozpatrzeniu konkretnych uwag przedstawionych przez
kopalnie w trakcie spotkań dyskusyjnych oraz nadesłanych propozycji korekt zapisu (patrz załączony
tekst studium po zmianach)

Uzasadnienie: 

Przedstawiona  argumentacja  jest  bez  związku  z  treścią  zapisu.  Ppkt  2.3.5  nie  zawiera  zakazu
jakichkolwiek  zmian ukształtowania  terenu  -  zakazuje  jedynie  takich  zmian,  które  prowadziłyby  do
zniszczenia stwierdzonych na terenie gminy walorów środowiska przyrodniczego. Koncesja 115/94 nie
zawiera upoważnienia dla przedsiębiorcy do dokonywania dowolnych,  trwałych zmian ukształtowania
terenów degradujących reżim hydrologiczny cieków oraz przyrodnicze funkcje dolin.  

 II.8.
Strona 156

2.5.2.  zakaz zmian ukształtowania i  użytkowania  terenu pogarszających zdolności  retencyjne  dolin
i koryt cieków oraz prowadzących do fragmentacji przestrzeni przyrodniczej;

Niemożliwy  do  spełnienia  -  każda  eksploatacja  zgodna  z  obowiązującą  koncesją  nr  115/94
zmienia ukształtowanie terenu.

Sposób rozpatrzenia:  

Zmodyfikowano brzmienie ppkt  2.5.2,  po rozpatrzeniu konkretnych uwag przedstawionych przez
kopalnie w trakcie spotkań dyskusyjnych oraz nadesłanych propozycji korekt zapisu (patrz załączony
tekst studium po zmianach)

Uzasadnienie: 

Ppkt 2.5.2 nie zawiera zakazu jakichkolwiek zmian ukształtowania terenu - zakazuje jedynie takich zmian,
które  prowadziłyby  do pogorszenia  zdolności  retencyjnych dolin  i  koryt  cieków oraz  do  fragmentacji
przestrzeni przyrodniczej. Nie wykazano, które zapisy koncesji uprawniają do dokonania w środowisku
takich zmian.

 II.9.
Strona 157

 2.6. Zasady zagospodarowania pozostałych terenów położonych w ciągach korytarzy ekologicznych:

 2.6.2.  zachowanie  możliwości  grawitacyjnego  odprowadzania  wód  opadowych  i  roztopowych
istniejącym  systemem  cieków  i  rowów  oraz  naturalnej  retencyjności  gruntów  w  dolinach;
Niezgodne  z  zapisami  w  części  A  Uwarunkowania  Zagospodarowania  Przestrzennego
strona 40  „Na  obszarze  gminy  nie  występują naturalne zbiorniki  wodne,  powierzchniową sieć
hydrograficzną uzupełniają jednak zbiorniki pochodzenia antropogenicznego -powstałe w nieckach
osiadania oraz stawy. Ze zbiorników ukształtowanych w nieckach bezodpływowych woda może
być odprowadzana jedynie  po przeprowadzeniu melioracji  lub przy  pomocy przepompowni",
oraz strony 41 „Sieć hydrograficzna gminy podlega silnym przekształceniom na skutek obniżeń
terenu spowodowanych eksploatacją węgla kamiennego. Skutkiem tego są daleko idące zmiany
warunków  odpływu  wód  w  zlewniach,  a  nawet  przesuw  unie  się  topograficznych  działów
wodnych.  Doszło  do  zmian  profili  podłużnych  koryt,  powstania  zagłębień  bezodpływowych,
a w ich  obrąbie  zalewisk  -  w  miejscach  przecięcia  się  pierwszego  poziomu  wodonośnego
z powierzchnią  terenu.  Znaczna  część  cieków  wodnych  utraciła  możliwość  naturalnego  -
grawitacyjnego prowadzenia wód w korytach (powstały przeciwspadki). W tych przypadkach wody
są pompowane  rurociągami  tłocznymi do miejsc,  skąd mogą dalej  grawitacyjnie  spływać  do
cieku wyższego rzędu, "

 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"),   przy   czym   dopuszcza   się   czasową   likwidację roślinności
w związku z regulacją wód lub pracami utrzymaniowymi.
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W obowiązującym planie ruchu na okres od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2018 r., przewidziane są roboty
hydrotechniczne  polegające  na  nadbudowie  obwałowań  rzeki  Kłodnicy  w  km  57+431  do  58+105
(lewostronne obwałowanie na terenie gminy  Gierałtowice).   Roboty   prowadzone   będą   w   oparciu
o pozwolenie na budowę, wydane decyzją Nr 104/16 Wojewody Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2016 n, znak:
IFXV.7840.1.41.2016.  Rzeka Kłodnica zgodnie z „Rysunkiem Studium" znajduje się w ponadlokalnym
korytarzu ekologicznym „Kłodnica",  w związku z  powyższym zapis pkt.  2.6.4.  może w przyszłości
uniemożliwić podwyższanie  obwałowań,  ponieważ  takie   działanie  wykracza  poza  zakres pojęcia
regulacji i utrzymania wód, określony w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

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: 

Uwzględniono uwagę, że wymóg utrzymania możliwości grawitacyjnego odprowadzania wód istniejącym
systemem rowów jest  zbyt  rygorystyczny -  ponieważ rowy (cieki  sztuczne)  będące częścią systemu
melioracji, z definicji  powinny być przebudowywane stosownie do potrzeb.

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

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

Zaznacza się,  że ustalenia studium nie  naruszają  prawomocnych decyzji  o  pozwoleniu  na budowę.
Ustalenia studium określają kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym lokalne zasady
zagospodarowania  przestrzennego  (uwzględniając  wymagania  ochrony  środowiska  i  inne,  określone
w art. 10 ust. 2 bądź w przepisach odrębnych), zatem również nie dotyczą "stanu istniejącego" w zakresie
zagospodarowania i użytkowania terenów, w tym dotychczasowych przekształceń środowiska - chyba że
w rozdziale VIII zostaną określone obszary wymagające rekultywacji, remediacji lub przekształceń.
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 II.10.
Strona 159

-  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  zmian  ukształtowania  terenu  w  ich  obrębie  zwiększających  ryzyko  powodziowe  oraz
zagrożenie powodzią i podtopieniami;

-  4.7.5.  prowadzenie  działań  inwestycyjnych  związanych  z  gospodarką  wodną,  profilaktyką
przeciwpowodziową, przebudową elementów systemów transportu i infrastruktury technicznej, a także z
usuwaniem  szkód  górniczych  w  sposób  umożliwiający  rewitalizację  silnie  zmienionych  części  wód
płynących, w tym przywrócenie ich do dobrego stanu ekologicznego;

Każda eksploatacja prowadzona zgodnie z obowiązującą koncesją nr 115/94 zmienia ukształtowanie
terenu.

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;

4.7.5.  prowadzenie  działań  inwestycyjnych  związanych  z  gospodarką  wodną,  profilaktyką
przeciwpowodziową, przebudową elementów systemów transportu i infrastruktury technicznej, a także z
usuwaniem szkód górniczych w sposób umożliwiający przyszłą rewitalizację silnie zmienionych części
wód płynących (Kłodnica), w tym  przywrócenie ich do dobrego stanu potencjału ekologicznego"

Uzasadnienie: 

Przedstawiona argumentacja jest bez związku z treścią zapisu. Ppkt 4.7.1 i 4.7.5 nie zawiera zakazu
jakichkolwiek  zmian ukształtowania  terenu  -  zakazuje  jedynie  takich  zmian,  które  prowadziłyby  do
wymienionych w tych punktach 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).

 II.11.1

Strona 161 
ZASADY  OCHRONY  ZŁÓŻ  KOPALIN  ORAZ  ZASADY  OCHRONY  ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE
PRZEDSIĘWZIĘĆ OBEJMUJĄCYCH EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ KOPALIN.

5.2. Planowanie i prowadzenie eksploatacji węgła 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:

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

8 / 20



rozpatrzenie opinii  SRK KWK Makoszowy  z dnia 26.09 2016 r.

Realizując uprawnienia z posiadanej z koncesji nr 115/94 oraz z zapisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
-  Prawo geologiczne i  górnicze (Dz.  U,  Nr  163,  poz.  981)  Prawo geologiczne i  górnicze Dział  VIII
Odpowiedzialność za szkody 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.

2.  Przepis  ust.  1  stosuje  się  odpowiednio  do  innych  podmiotów,  których  prawa majątkowe są
zagrożone ruchem zakładu górniczego.

3. Jeżeli nie zachodzą okoliczności przewidziane w ust. 1 i 2, przedsiębiorca odpowiada za szkodę
według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

Nie można wykluczyć że w okresie usuwania szkody wywołanej ruchem zakładu górniczego nastąpi
przerwanie na ten okres użytkowania terenu zgodnie z ich przeznaczeniem ustalonym w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego lub jeśli będzie to ekonomicznie  uzasadnionym zmiany
jego przeznaczenia za zgodą właściciela na co pozwalają zapisy Kodeksu Cywilnego.

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,

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: 

Przedstawiona  argumentacja  nie  dotyczy  istoty  i  celu  zapisu.  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.
Artykuł 144 pgg reguluje w praktyce odpowiedzialność za wymierne szkody materialne. 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. Prawdą jest że wypłatę odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości
terenów przeznaczonych do zabudowy można uregulować w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego, ale
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pierwszeństwo mają przepisy art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
a dopiero spory rozstrzygane są przez sądy powszechne, czyli w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego
(art. 37 ust. 10).   

 II.11.2
5.2.3.  wykluczenie powstania szkód w obiektach infrastruktury krytycznej  (autostrady A-4 i A1 wraz z
węzłem Sośnica), w tym - zmian parametrów  technicznych budowli drogowych i właściwości ich podłoża
gruntowego;
5.2.4.  wykluczenie  powstania  zagrożeń  bezpieczeństwa  powszechnego,  awarii  bądź  innych  ograniczeń
funkcjonowania elementów infrastruktury  o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania gminy, do których
zalicza się  w szczególności:  drogę krajową nr  44 i  drogę wojewódzką nr 921, linię  kolejową nr 149,
magistralne elementy systemów przesyłu energii elektrycznej i gazu, gminną oczyszczalnię ścieków, kolektory
kanalizacyjne oraz elementy systemu, o którym mowaw ppkt 4.8;
Drogi: autostrady A-4, A-1 oraz droga nr 44 są w zarządzie Generalnej  Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad i zgodnie z zapisami Ustawy  o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 71
poz, 838 z późniejszymi zmianami) Art.19. Decyzję o możliwości prowadzenia eksploatacji górniczej
w tych rejonach zgodnie z uprawnieniami koncesji nr 115/94 podejmuje zarządca dróg.
Droga wojewódzka nr 921 jest w zarządzie wojewody zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (Dz. U. z
2005 n,  Nr  175, poz.  1462 z  późniejszymi  zmianami) Art. 10. Decyzję o możliwości prowadzenia
eksploatacji  górniczej  w  tych  rejonach  zgodnie  z  uprawnieniami  koncesji  nr  115/94  podejmuje
zarządca drogi.
Obiekty kolejowe szlaku nr 149 są w zarządzie Polskich Kolei Państwowych Polskie Linie Kolejowe
zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Dz.U. 2003 Nr 86 póz. 789, Decyzję o
możliwości prowadzenia eksploatacji górniczej w tych rejonach zgodnie  z uprawnieniami koncesji nr
115/94 podejmuje zarządca drogi. Decyzję o możliwości prowadzenia eksploatacji górniczej zgodnie z
uprawnieniami koncesji nr 115/94 podejmują stosowni zarządcy  magistralnych elementy systemów
przesyłu energii elektrycznej i gazu na etapie uzgadniania planu ruchu zakładu górniczego.

Sposób rozpatrzenia:

Brzmienie  ppkt  5.2.3  pozostawiono  bez  zmian,  zaś  ppkt  5.2.4  zmodyfikowano  w  sposób
następujący:

"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  głosami  w trakcie  spotkań dyskusyjnych,  że kopalnie  regulują  kwestie  naprawy szkód
w infrastrukturze technicznej odrębnymi porozumieniami zawieranymi z zarządcami dróg i infrastruktury
wyprzedzająco  w  stosunku  do  planów  ruchu,  wystąpiono  do  zarządców  o  stanowisko  w  sprawie
zasadności  ustaleń w ppkt  5.2.3 i  5.2.4.  Otrzymano odpowiedzi  tylko od trzech jednostek, z których
jedynie  zarządca  linii  kolejowej  potwierdził  fakt  wyprzedzającego  uzgadniania  zasad  zabezpieczenia
infrastruktury, i to nie przez przez wszystkie kopalnie. W związku z tym nie ma podstaw do rezygnacji
z zapisu na tym etapie sporządzania projektu (możliwość taka istnieje również na etapie rozpatrywania
uwag wniesionych do projektu w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu). 
Zaznacza się, że zapisy te nie wykluczają powstania szkód w ogóle, a dotyczą tylko takich uszkodzeń,
których wystąpienie naruszałoby nadrzędny interes publiczny (ochrona bezpieczeństwa powszechnego).
Koncesja  115/94  nie  daje  uprawnień  zarządcom  dróg  i  infrastruktury  do  dokonywania  uzgodnień
warunków prowadzenia eksploatacji w sposób naruszający prawo, w tym prawo miejscowe. 
Przywołany art.  19 ustawy o  drogach publicznych określa  jedynie  właściwość organów administracji
w zakresie  sprawowania  funkcji  zarządcy  dróg (wbrew treści  pisma,  zarządcą  drogi  nr  921  nie  jest
wojewoda, a zarząd województwa, w imieniu którego obowiązki wykonuje Zarząd Dróg Wojewódzkich).
Zgodnie  z  przywołanym art.  10  ustawy Prawo o  ruchu  drogowym,  wojewoda  sprawuje  nadzór  nad
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zarządzaniem ruchem na drogach (wymienionych w art. 10), co nie ma żadnego związku z uzgadnianiem
warunków prowadzenia eksploatacji. Natomiast kompetencje zarządców dróg określone są w art. 20, 20a
i 20b ustawy o drogach publicznych i nie obejmują one uzgadniania warunków prowadzenia eksploatacji
górniczej. 

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.

 II.11.3
5.2.6. grawitacyjny spływ wód w ciekach, bez konieczności formowania obwałowań koryt oraz stosowania
systemów odwodnienia opartych na pracy pomp i rurociągów tłocznych;

Niezgodne z zapisami w części A Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego strona 40 „Na
obszarze  gminy  nie  występują  naturalne  zbiorniki  wodne,  powierzchniową  sieć  hydrograficzną
uzupełniają jednak zbiorniki pochodzenia antropogenicznego - powstałe w nieckach osiadania oraz stawy.
Ze zbiorników ukształtowanych w nieckach bezodpływowych woda  może być  odprowadzana jedynie po
przeprowadzeniu melioracji lub przy  pomocy przepompowni",  oraz strony 41 „Sieć hydrograficzna gminy
podlega silnym przekształceniom na skutek obniżeń terenu spowodowanych eksploatacją węgla kamiennego.
Skutkiem tego są daleko idące zmiany  warunków odpływu wód w zlewniach, a nawet przesuwanie się
topograficznych  działów  wodnych.  Doszło  do  zmian  profili  podłużnych  koryt,  powstania  zagłębień
bezodpływowych, a w ich obrębie zalewisk -w miejscach przecięcia się pierwszego poziomu wodonośnego
z powierzchnią terenu.  Znaczna część cieków wodnych utraciła możliwość naturalnego -grawitacyjnego
prowadzenia  wód  w  korytach  (powstały  przeciwspadki).  W  tych  przypadkach  wody  są  pompowane
rurociągami tłocznymi do miejsc, skąd mogą dalej grawitacyjnie spływać do cieku wyższego rzędu. "

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

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

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

Niezgodne  z wydanymi  Postanowieniami  Wójta  Gminy  Gierałtowice opiniujących   plany   ruchu
SRK   KWK   „Makoszowy"   prowadzącego eksploatację według koncesji nr 115/94.

Sposób rozpatrzenia:

Uwzględniając  również  opinie  innych  kopalń,  zmodyfikowano  brzmienie  ppkt  5.2.6.  i  5.2.7,
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

11 / 20



rozpatrzenie opinii  SRK KWK Makoszowy  z dnia 26.09 2016 r.

oraz regulacji cieków, przy zachowaniu zasad określonych w ppkt 2.3 - 2.6 oraz w ppkt 4.7.6"

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

a)  powstawania  nowych zalewisk  oraz terenów podmokłych  stale  lub  okresowo  poza  obszarami
"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."

Treść dodanego ppkt 1.7 stanowi:

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

Uzasadnienie: 

ad 5.2.6 
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. 

ad 5.2.7
Po  rozpatrzeniu  uwag  podniesionych  w  trakcie  spotkań  dyskusyjnych  i  w  nadesłanych  pismach,
wprowadzono korekty uściślające. W trakcie spotkań dyskusyjnych informowano, że wszelkie odstępstwa
od  zasad  polityki  przestrzennej  określonych  w  studium,  wynikające  z  dotychczas  wydanych  decyzji
administracyjnych,  mogą być  uwzględnione w studium, po wskazaniu obszarów w których zachodzą
ewentualne kolizje, lub na etapie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Niesprzeczność ustaleń miejscowych planów uwzględniających decyzje podjęte przed wejściem w życie
studium zapewniają przepisy rozdz. IX części B tekstu studium - pkt 3 "Ogólne wytyczne do projektów
planów miejscowych".

 II.11.4
5.3. Rekultywacja i inne działania naprawcze niezbędne do przywrócenia  funkcji przyrodniczych lub
wartości użytkowej terenów niekorzystnie przekształconych w wyniku działalności górniczej, - wskazanych w
rozdz. VIII wppkt 5.1.2 i ppkt  5.1.3.
W pkt. tabeli B.2 „Obszary wymagające rekultywacji lub remediacji" wskazano zwałowisko odpadów
wydobywczych w miejscu zalewiska  Wn-35 (Lacha)  w dolinie  Kłodnicy,  jako  obiekt  podlegający
remediacji,  której celem powinno być przywrócenie terenom zdegradowanymi zdewastowanym cech
fizycznych, chemicznych i biologicznych jak najbardziej zbliżonych do naturalnych". Podwyższony teren
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po likwidacji  zalewiska Wn-35 został  poddany w ubiegłych latach rekultywacji,  której  celem było
przywrócenie wartości użytkowych gruntom, z wykorzystaniem odpadów wydobywczych. Zakończenie
rekultywacji zostało uznane decyzjami Starosty Gliwickiego:
•    z dnia 14 grudnia 2011 r., znak: WOŚ.6122.6.2011 - dla I etapu rekultywacji,
•    z  dnia  12  sierpnia 2015 r.

?
 znak:  WGŚ.6122,00004.2015 - dla II etapu rekultywacji.

Sposób rozpatrzenia:

Usunięto  teren  po  likwidacji  z  Tab.  B2  oraz  oznaczenie  terenu  wymagającego  rekultywacji
z rysunku studium. 

Pozostawiono  wskazanie  tego  terenu  jako  wymagającego  przekształceń  w  dalszej  perspektywie,
w ramach rewitalizacji doliny Kłodnicy.

Uzasadnienie: 

W związku z uzyskanymi informacjami, że obwałowania terenu nadsypanego spełniają wymagania dla
wałów  przeciwpowodziowych,  aktualne  jest  wskazanie  wodnego  kierunku  perspektywicznych
przekształceń tego terenu, który w chwili obecnej ogranicza retencję w dolinie Kłodnicy, a w przyszłości
mógłby spełniać  zarazem funkcję przeciwpowodziową jak rekreacyjną.

 II.11.5
 Pkt 5.4. Dopuszczenie wykorzystania odpadów wydobywczych w procesach odzysku poza instalacjami lub
urządzeniami - wyłącznie na terenach:
a)  przeznaczonych  do  zagospodarowania  na  cele  nierolnicze,  na  których  możliwość  taka  zostanie
określona w ustaleniach miejscowego planu oraz  zgodnie z przepisami odrębnym i w sprawie odzysku
odpadów poza instalacjami lub urządzeniami,
b) na których działanie takie jest prowadzone na podstawie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania
gruntów rolnych lub leśnych, wydanej na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych przed wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Taki zapis w projekcie Studium może uniemożliwić uzyskanie decyzji  na odzysk odpadów
wydobywczych  poza  instalacjami,  prowadzony  w  związku  z  realizacją  planowanych  robót
hydrotechnicznych w dolinie rzeki Kłodnicy i Potoku Chudowskiego.

Sposób rozpatrzenia:

W ppkt 5.4 zapis lit. a zmodyfikowano w sposób następujący: 

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

Uzasadnienie: 

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

 II.11.6
5.5.  Stosowanie  profilaktycznych  zabezpieczeń  przed  szkodami  górniczymi  istniejących  obiektów
budowlanych o kategorii odporności niższej od kategorii prognozowanych wpływów w obszarach, które będą
podlegać wpływom  eksploatacji oraz zabezpieczenie obiektów planowanych stosownie do  maksymalnych
kategorii odkształceń prognozowanych w okresie koncesji 
Zapis jest ujęty w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981) Prawo geologiczne i górnicze. W ostatnich 10 latach kopalnia dwuruchowa przeznaczała
średniorocznie na zabezpieczenia obiektów kwotę 2 700 tyś zł.
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Sposób rozpatrzenia:

pozostawiono zapis bez zmian

Uzasadnienie: 

Prawo  geologiczne  i  górnicze  nie  zawiera  przepisu  o  treści  dokładnie  odpowiadającej  brzmieniu
wskazanego ustalenia projektu studium, w związku z czym jego pozostawienie jest zasadne. 

 II.12.1
Strona  162  ZASADY  OCHRONY  ZŁÓŻ  KOPALIN  ORAZ  ZASADY  OCHRONY  ŚRODOWISKA
DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ OBEJMUJĄCYCH EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ KOPALIN.
5.6.  W celu realizacji  zasad zawartych w ppkt 5.2.  określa się obszary,  dla których  w złożu kopaliny
wyznacza się filar ochronny, w granicach którego ruch zakładu górniczego może być dozwolony tylko w
sposób  zapewniający  należytą  ochronę  tych  obiektów  lub  obszarów,  oznaczone  na  rysunku  studium
następującymi symbolami:
-  OFI -  obszary  wymagające  ochrony  infrastruktury  krytycznej  oraz  o  strategicznym  znaczeniu  dla
funkcjonowania gminy,
- OFS -  obszary wymagające  szczególnej ochrony środowiska przyrodniczego i zabytków,
- OFP - obszary wymagające ochrony zabudowy usługowej i produkcyjnej istniejącej i planowanej,
- OFM - obszary wymagające ochrony zwartej zabudowy mieszkaniowo-usługowej istniejącej i planowanej,
- OFU - obszary wymagające szczególnej ochrony zwartej zabudowy zlokalizowanej w strefie oddziaływania uskoku. 

Niezgodne z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) Prawo geologiczne i górnicze Dział VIII Odpowiedzialność za
szkody 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.

2.   Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych podmiotów, których prawa majątkowe 
są zagrożone ruchem zakładu górniczego.

3.  Jeżeli nie zachodzą okoliczności przewidziane w ust. 1 i 2 przedsiębiorca odpowiada za 
szkodę według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 

Koncesja  nr  115/94  określa  sposób  prowadzenia  eksploatacji  zgodnie  z  Projektem
Zagospodarowania Złoża. Ostatni zatwierdzony przez Ministra  Środowiska Dodatek nr 6 do
Projektu  zagospodarowania  złoża  węgla  kamiennego  „Makoszowy”  złożony  przez
przedsiębiorcę górniczego Kompanie Węgłową S.A. do Ministra Środowiska w dniu 14.11.2012r.
do którego organ koncesyjny w ciągu 30 dni od daty doręczenia nie wydał decyzji zabraniającej
jego realizacji (stan prawny na dzień zatwierdzenia) nie wnosił nowych filarów ograniczających
uprawnienia koncesyjne. Realizacja przedmiotowych filarów w praktyce oznaczałaby likwidację
koncesji  nr 115/94 oraz wykreślenie złoża węgla kamiennego z Krajowego rejestru złóż. W
przypadku  braku  możliwości  realizacji  uprawnień  wskazanych  w koncesji  na  eksploatację
węgla  kamiennego  niewykluczone  że  Przedsiębiorca  Górniczy  będzie  zmuszony  do
wystąpienia o zwrot kosztów zabezpieczenia obiektów ponoszonych od  początku łat 90 XX
wieku zgodnie z określonym średnim kosztem na rok w wysokości 2 700 tys zł.

Sposób rozpatrzenia:

Uwzględniając  opinie  innych  kopalń  brzmienie  ppkt  5.6  (i  w  konsekwencji  -  ppkt  5.7,  5.9)
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: ...

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 .... 
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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  5.6  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  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  na  etapie  sporządzania  miejscowego  planu  
zagospodarowania przestrzennego."

Uzasadnienie: 

W ustaleniach  (rysunek  studium,  część  B  tekstu  studium)  zgodnie  z  art.  10  ust.  2  pkt  12  ustawy
o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym określono  "  obszary,  dla  których  wyznacza  się
w     złożu filar ochronny" (różnica jest zasadnicza - istotą tego ustalenia jest  określenie obszarów na
powierzchni wymagających ochrony przed skutkami eksploatacji,   a nie filarów, bowiem wyznaczenie
samych  filarów  następuje,  jak  słusznie  wskazano  w  uwadze,  w  projekcie  zagospodarowania  złoża.
Pojęcia te nie powinny być ze sobą mylone ani traktowane zamiennie.

Niezrozumiałym jest stwierdzenie, że "realizacja przedmiotowych filarów w praktyce oznaczałaby
likwidację koncesji nr 115/94 oraz wykreślenie złoża węgla kamiennego z Krajowego rejestru
złóż".

Zarówno uwaga, jak jej uzasadnienie wydaje się wynikać z rozumienia filarów ochronnych zgodnego
z art. 53 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z roku 1994, według którego były one wyznaczane
wyjątkowo, w planie zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego, w celu ochrony określonych
dóbr),  lub  z  jeszcze  wcześniejszej  praktyki  wyznaczania  filarów,  mającej  źródło  w przepisach
nieobowiązującego  już  Dekretu  Prawo  Górnicze  z  roku  1953.  Jednakże  ani  przepisy  Prawa
geologicznego i górniczego z roku 1994, ani Prawa górniczego z roku 1953 nie definiowały filarów
ochronnych jako przestrzeni, w których zakazuje się eksploatacji. 

W projekcie studium pojęcie to jest stosowane zgodnie z literą prawa - aktualnie jest to art. 104 ust. 5 pkt
1  ustawy  Prawo  geologiczne  i górnicze,  stanowiący  iż  miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego dla terenu górniczego może w szczególności określić cyt. "obiekty  lub obszary, dla
których wyznacza się filar ochronny, w granicach którego ruch zakładu górniczego może być zabroniony
bądź   może być dozwolony tylko w sposób zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub
obszarów  ."   

Prawo geologiczne i górnicze z roku 2011 r. w określeniu celu wyznaczenia filarów ochronnych nie
mówi już "o określonych dobrach" - zgodnie z art. 104 ust. 5 pkt 1, miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenu górniczego ma ustalać  obszary lub obiekty, dla których wyznacza się filar
ochronny  -  jest  to  sformułowanie  spójne  z  użytym  w  art.  10  ust.  2  pkt  8  ustawy  o  planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym,  określającym  wymagany  zakres  ustaleń  studium.  Określenie
takich obiektów lub obszarów (a nie - filarów) nie skutkuje też automatycznie zakazem eksploatacji,
natomiast  zobowiązuje  do  prowadzenia  wydobycia  w  sposób  zapewniający  należytą  ochronę
wskazanych obszarów lub obiektów . 
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Należy przyjąć, że modyfikacja  definicji  filara ochronnego w ustawie Prawo geologiczne i górnicze
z 2011 r. w stosunku do ustawy z roku 1994 r. odzwierciedla potrzebę uwzględniania przy planowaniu
zagospodarowania  złóż zasady zawartej  w art.  7  nowej  ustawy -  nienaruszalności  przeznaczenia
nieruchomości ustalonego w miejscowym planie lub sposobu wykorzystania nieruchomości ustalonego
w studium - w przypadku braku miejscowego planu. 

Przytoczony w uzasadnieniu uwagi  art.  144 pgg nie  ma zastosowania do analizowanego zapisu.
Wypada też zwrócić uwagę na błędną argumentację uwagi, zawartą w zdaniu:
"Ostatni zatwierdzony przez Ministra Środowiska Dodatek nr 6 do Projektu zagospodarowania złoża
węgla kamiennego „Makoszowy” złożony przez przedsiębiorcę górniczego Kompanie Węgłową S.A. do
Ministra  Środowiska  w  dniu  14.11.2012r.  do  którego  organ  koncesyjny  w  ciągu  30  dni  od  daty
doręczenia nie wydał  decyzji  zabraniającej jego realizacji  (stan prawny na dzień zatwierdzenia)  nie
wnosił nowych filarów ograniczających uprawnienia koncesyjne."

Pomijając fakt, że dodatek nr 6 został zatwierdzony z wykorzystaniem trybu dopuszczonego przez
znowelizowany art. 107 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (a więc z pominięciem postępowania
środowiskowego oraz uzgodnienia z gminą), jest oczywistym że nie wyznaczono w nim nowych filarów
ochronnych  -  te  bowiem  wyznaczane  są  na  podstawie  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego terenu górniczego -  zgodnie z art. 104 ust. 5 pkt 2 oraz  art. 213 pgg.  Przepis ten
wyraźnie podkreśla stanowiącą rolę organów gminy i     planu miejscowego w     określaniu obszarów, które
powinny być chronione filarami. Rozwiązanie to nie jest nowością - analogiczny przepis znajdował się
w ustawie Prawo geologiczne i górnicze z r. 1994 w art. 146. 

Wskazanie w projekcie studium obszarów, o których mowa w ppkt 5.6 stanowi niezbędny instrument
umożliwiający gminie wykonanie ciążących na niej obowiązków zapewnienia zrównoważonego rozwoju
oraz  uzyskania  optymalnych  efektów  w  zakresie  ochrony  środowiska  w  procesie  planowania
przestrzennego.  

Uwzględniając nadesłane uwagi, dokonano modyfikacji zapisów w taki sposób, aby nie sugerowały
możliwości wstrzymania ruchu zakładów górniczych. 

 II.12.2
5.7. Ustala się ogólne zasady ochrony obszarów i obiektów, dla których w złożach wyznacza się filary
ochronne

t
 oznaczonych na rysunku studium symbolami OFI

,  
OFS, OFP, OFM, OFU: oraz wszystkie

punkty 5.7.1 - 5. 7.4.

Niezgodne z zapisami   Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 163,poz. 981) Prawo geologiczne i górnicze Dział VIII Odpowiedzialność za szkody 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.

2.   Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do innych podmiotów, których prawa majątkowe 
są zagrożone ruchem zakładu górniczego.

3.   Jeżeli nie zachodzą okoliczności przewidziane w ust. 1 i 2, przedsiębiorca
odpowiada za szkodę według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 

Zgodnie z wyrokiem NSA - II OSK 94/16 z dnia 1 kwietnia 2016 roku „W przypadku terenów
zdegradowanych w wyniku działań człowieka,  w tym także wskutek działalności  górniczej,
gmina powinna raczej określić stosowne i niezbędne sposoby zagospodarowania terenu, nie
zaś warunki na jakich może być prowadzona działalność górnicza. Sąd wskazał, że zapisy w
studium w powyższym zakresie powinny ograniczyć się do graficznego wskazania obiektów
i obszarów chronionych. Określenie powodu czy przedmiotu ochrony,  charakteru i  stopnia
wymaganej  ochrony  mogą  nastąpić  dopiero  na  etapie  tworzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego. Powołując się na art 10 ust 1 pkt 6 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym Sąd w zaskarżonym wyroku stwierdził, że gmina powinna
prowadzić  politykę  przestrzenną  w  zakresie  ewentualnego  przewidywania  sposobów
zagospodarowania  terenów  nie  stojącą  w  sprzeczności  z  działalnością  górniczą.  Jednak
warunki ochrony nie mogą przekładać się na konkretne warunki eksploatacji kopalin, gdyż w
konsekwencji  może  to  prowadzić  do  ograniczenia  prawa  własności  -  w  tym  własności
górniczej" 
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Sposób rozpatrzenia:

nie wprowadzono zasadniczych zmian zapisu

Uzasadnienie: 

Przytoczony w uzasadnieniu uwagi  art.  144 pgg nie  ma zastosowania do analizowanego zapisu,
natomiast  argumentacja odwołująca się do wyroku NSA - II OSK 94/16 z dnia 1 kwietnia 2016 r. jest
przykładem  rozszerzającej  interpretacji  orzeczenia  sądu.  Cytat  nie  został  bowiem  zaczerpnięty
z uzasadnienia wyroku NSA, a z wyroku sądu I instancji i był powtórzeniem argumentacji przedstawionej
przez organ nadzoru. Dla interpretacji zacytowanej treści wyroku WSA istotne jest więc, czego dotyczył
spór pomiędzy Gminą Jaworzno a organem nadzoru - chodziło mianowicie o określenie dopuszczalnych
parametrów odkształceń powierzchni terenu w wyznaczonych na rysunku studium obszarach wskazanych
do  stosowania  profilaktyki górniczej  zgodnie  z  art.  10  ust.  2  pkt  12  ustawy  o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, które zostały zawarte w pkt 5.7 i tabeli B.3 studium. Organ nadzoru
stanął  na  stanowisku,  podzielonym  następnie  przez  sądy  administracyjne,  że  uregulowania  zawarte
w tabeli B.3 powinny stanowić przedmiot ustaleń dopiero w fazie sporządzania miejscowego planu a nie
studium. Co jednak należy w tym miejscu podkreślić to fakt, że ustalenia ocenianego studium w zakresie
określenia obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny (rozumiany
zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 12 upzp oraz art. 104 ust. 5 pkt 1 Prawa geologicznego i górniczego miały
konstrukcję i treść analogiczną jak w przypadku obecnej postaci projektu studium Gierałtowic. 

Warto też mieć na względzie stwierdzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w uzasadnieniu
przywołanego wyroku:
"Skarżąca  gmina  słusznie  podnosi,  że  z  art.  10  ust.  2  pkt  12  ustawy  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, nie można wyprowadzić wniosku, że w studium można jedynie
określić obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, ponieważ dla
tych obszarów można określić w studium także zasady ochrony środowiska i jego zasobów oraz
ochrony przyrody, o czym stanowi art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy."

Odnosząc się zaś do meritum uwag poczynionych przez WSA w zakresie zasad zagospodarowania
terenów górniczych wypada zwrócić uwagę na fakt, że w nowej wersji projektu studium aż o ok. 320 ha
(blisko 20%) zmniejszono powierzchnię terenów kierunkowo przeznaczonych do zabudowy w stosunku do
projektu wyłożonego do publicznego wglądu w roku 2013 - pozostawiając zakres terenów przeznaczonych
do urbanizacji  w zasadzie na  poziomie  planu miejscowego z  roku 2005;  ograniczono tez  możliwość
zabudowy terenów dotychczas niezainwestowanych położonych w obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią - których obecny zasięg wynika z istnienia niecek ukształtowanych w wyniku osiadań.

 II.13

Strona 163
5.11 W przypadku wydania nowej koncesji na eksploatacją 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 aktualizacją  obowiązujących planów,
ustalając w szczególności:

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

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

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

d) wymagania w zakresie zabezpieczenia zabudowy istniejącej. 

17 / 20



rozpatrzenie opinii  SRK KWK Makoszowy  z dnia 26.09 2016 r.

5.12. Jako istotne skutki eksploatacji, o których mowa w ppkt 5.11 traktowane będą przewidywane wpływy
eksploatacji podziemnej na powierzchnię terenów OFI, OFS,  OFP, OFM

f
 OFU w zakresie I - V kategorii

odkształceń,  a  także  obniżenia  terenu  wskazujące  na  możliwość  utworzenia  się  zalewisk,  powstania
zagłębień  bezodpływowych lub poszerzenia zasięgu niecek istniejących na terenach  przeznaczonych do
zabudowy.

Niezgodne z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr
163,poz.  981)  Prawo  geologiczne  i  górnicze  Dział  III  Zasady  Koncesjonowania  Art  29.  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.

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. Pozostałe postulaty w tym punkcie uwzględniono.

 II.14.
Strona 176 
Rozdział VIII  -  Obszary o szczególnych zasadach zagospodarowania  Pkt. 1.3.7 - „zakaz dokonywania
zmian ukształtowania terenu, które mogłyby prowadzić do zwiększenia zagrożenia bądź ryzyka powodziowego ".

Zapis  taki  praktycznie  uniemożliwia  prowadzenie  działalności  górniczej  bowiem  każda
eksploatacja  powoduje  zmiany  w  ukształtowaniu  terenu,  które  mogą  prowadzić  do  ryzyka
powodziowego.

Zapisy o zakazie dokonywania zmian ukształtowania terenu ... znajdują się kilkunastu punktach
studium. Proponujemy, wprowadzić w Załączniku Z2B definicję pojęcia zmiany ukształtowania w
której  zapisane byłoby,  że z  pojęcia „zmiany ukształtowania terenu" wyklucza się deformacje
będącej skutkiem podziemnej eksploatacji węgla.

Zamieszczenie w studium zapisu analogicznego do wyżej wymienionego, a następnie uchwalenie
planu  z  takim  zapisem  jest  przykładem  na  zgodne  z  prawem  eliminowanie  przez  władze
samorządowe przyszłej eksploatacji będącego własnością Skarbu Państwa fragmentu złoża węgla
kamiennego.

Sposób rozpatrzenia:

pozostawiono zapis bez zmian
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Uzasadnienie: 

Ustalenie zawarte w ppkt 1.3.7 zostało wyrwane z kontekstu i nie dotyczy zmian ukształtowania terenu
będących skutkiem eksploatacji  górniczej -  należy je odczytywać łącznie z treścią punktu 1.3,  kóry
brzmi:

"1.3. Kierunki polityki przestrzennej gminy w odniesieniu do  zagospodarowania obszarów zagrożonych
powodzią, w których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie oraz pozostałych obszarów
zalewowych wymienionych w ppkt 1.1:"

 II.15.

Strona 180. 
OBSZARY INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wnosimy o wprowadzenie zapisu że do obszarów lokalizacji  celu publicznego zalicza się 25
metrowe,  obustronne  pasy  terenu  przylegające  do  cieków:  potok  Chudowski,  potok
Ornontowicki,  potok  Promna,  potok  Paniówka.  Zapis  taki  umożliwi  przeprowadzenie  robót
regulacyjnych w przypadku braku zgody właścicieli gruntów przyległych.

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."

Uzasadnienie: 

Zapis o postulowanej treści nie może znaleźć się jedynie w części tekstowej studium, ale musi być
odzwierciedlony również na rysunku studium - wskazanie całego przebiegu cieków oraz strefy o równej
szerokości nie jest wystarczającą informacją do modyfikacji ustaleń studium.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego skutkuje poważnym ograniczeniem prawa własności
nieruchomości, może więc być dokonane jedynie wówczas, gdy zapewnione są warunki finansowania
roszczeń związanych z wykupem terenu, obniżeniem wartości nieruchomości, lub rzeczywistą szkodą.
Ponieważ  na  etapie  sporządzania  projektu  studium kopalnia  nie  wystąpiła  z  propozycją  zawarcia
odpowiedniego  porozumienia  z Gminą,  ani  nie  przedstawiła  konkretnych  planów  inwestycji
pozwalających  obliczyć  skutki  finansowe  wprowadzenia  takiego  ustalenia  w  miejscowym  planie,
dokonanie postulowanych ustaleń trzeba przenieść na etap sporządzania miejscowego planu.   

 II.16.
W tekście projektu Studium zawarto sprzeczne zapisy odnośnie terenu zrekultywowanego zalewiska Wn-35:

Część A: Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, Rozdz. VI. Stan środowiska 

pkt. 10.1 (str. 52) - zapis: hałda usypana w miejscu zalewiska Wn-35, 

pkt.11.4 (str. 60) zapis: o prowadzonych pracach naprawczych i rekultywacyjnych związanych z likwidacją
zalewiska Wn-35 (Staw Lacha) oraz odbudową obwałowań i koryta Kłodnicy w Paniówkach i Przyszowicach.
W wyniku tych prac uformowano stoliwo z odpadów wydobywczych o powierzchni ok. 41 ha na obszarze
Gminy,

Część  B  Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  Rozdz.  VIII.  Obszary  o  szczególnych  zasadach
zagospodarowania

pkt 5.1.2 (str, 178) - zapis o nadpoziomowym składowisku odpadów wydobywczych usypanym w miejscu
zalewiska Wn-35,
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pkt 8.1.3 (str. 180) zaliczono obszar lokalizacji  zbiornika retencyjnego (ok. 42 ha)  postulowanego do
realizacji w ramach rewitalizacji doliny Kłodnicy, poprzez przekształcenie składowiska odpadów usypanego na
miejscu zalewiska Wn-35

} 
do inwestycji celu publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Na  terenie  po  likwidacji  zalewiska  Wn-35  przedsiębiorca  nie  prowadził  obiektu  unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych (składowiska, hałdy). Teren poddany został rekultywacji na podstawie decyzji:

- Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 15 lutego 1995 r., znak: GK.6016/1/95, w której organ zobowiązał
Gliwicką Spółkę Węglową SA KWK „Makoszowy" do rekultywacji i zagospodarowania zalewiska Wn-35
położonego  na  terenie  sołectwa  Paniówki,  poprzez  wykonanie  obwałowania  istniejącego  terenu
zalewiska,  likwidację  zalewiska  poprzez  podwyższenie  terenu  przy  wykorzystaniu  odpadów  KWK
„Makoszowy” (iłołupki, skała płonna), odwodnienie terenu zawala rowem opaskowym wraz z budową
przepompowni, nawiezienie podglebia i humusu,

- Starosty Gliwickiego z dnia 12 października 2006 r., znak: WR. 6018-54/06 (3).

Rekultywacja została uznana za zakończoną decyzjami Starosty Gliwickiego, wymienionymi powyżej.

Sposób rozpatrzenia:

pkt.11.  4  (w  nowej  redakcji  str.  64)  pozostawiono  bez  zmian;  pozostałe  wskazane  zapisy
zmodyfikowano w sposób następujący: 

- pkt. 10.1 (str. 52 - w nowej redakcji str. 56): zmieniono słowo "hałda" na "nasyp"

 - pkt. 5.1.2 (str. 178 - w nowej redakcji str. 183): zmieniono zapis o "nadpoziomowym składowisku odpadów
wydobywczych" na "grunty nasypowe"

- pkt. 8.1.3 (str. 180 - w nowej redakcji str. 185): zmieniono zapis o "składowisku odpadów usypanym na
miejscu zalewiska" na " nasyp na miejscu zalewiska", dodano również zastrzeżeniem, że ustalenie w ppkt
8.1.3 będzie aktualne - w przypadku uwzględnienia takiego przedsięwzięcia w kolejnych aktualizacjach planu
gospodarowania wodami planu zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Odry.

Uzasadnienie: 

Uwzględniono postulaty zgodnie z przywołanymi decyzjami tam, gdzie jest to możliwe. Nie zmieniono
zapisu  w  ppkt  11.4,  gdyż  określenie  "stoliwo"  dobrze  oddaje  charakter  formy  morfologicznej
ukształtowanej w dolinie Kłodnicy. Zrealizowanie nasypu oraz rekultywacja jego powierzchni zgodnie ze
stosownymi decyzjami administracyjnymi nie zmienia obiektywnej oceny oddziaływania tej formy terenu
na funkcjonowanie doliny Kłodnicy jako korytarza ekologicznego, w związku z czym jeżeli w przyszłości
zaistnieją możliwości podjęcia dalszych działań przywracających dolinie funkcjonowanie zbliżone do
naturalnego, to powinny one być rozważane.

 II.17.
Załączniki  graficzne  do   Studium  Uwarunkowań   i  Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Gierałtowice.
Niewłaściwie (w teren górniczy Makoszowy II) wniesiono teren górniczy „Bielszowice" kopalni KWK 
„Bielszowice”.

Sposób rozpatrzenia:

nie uwzględniono

Uzasadnienie: 

Ponownie  sprawdzono  prawidłowość  przedstawienia  granic  terenu  górniczego  Bielszowice  -
odwzorowano jego kontur na podstawie współrzędnych punktów załamania publikowanych w systemie
"Infogeoskarb",  otrzymując  kontur  identyczny  z  dotychczasowym.  W  rozmowie  telefonicznej  służby
mierniczo-geologiczne  KWK  Bielszowice  potwierdziły,  iż  mają  świadomość  nakładania  się  terenów
górniczych Bielszowice i Makoszowy II.  
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