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WPROWADZENIE 

Podstawa prawna i cel opracowania 

Podstawę prawną sporządzenia opracowania ekofizjograficznego stanowi Ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późn. zm.): 

- art. 72 ust. 5 “Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się dokumentację sporządzaną na potrzeby 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub planem i ich 
wzajemne powiązania”; 

- art. 72 ust. 4 “Wymagania, o których mowa w ustępie 1-3 określa się na podstawie opracowań 
ekofizjograficznych stosownie do rodzaju planu, cech poszczególnych elementów przyrodniczych i ich 
wzajemnych powiązań”; 

- art.72 ust. 1 " W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi 
przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez: 

- ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóż 
kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami, 

- uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych 
złóż, 

- zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów 
transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni, 

- uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku 
z prowadzeniem gospodarki rolnej, 

- zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych, 

- uwzględnienie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom, 

- uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, 
wibracjami i polami elektromagnetycznymi; 

- art. 72 ust. 2 “W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przy przeznaczaniu terenów na poszczególne 
cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, 
ustala się proporcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i 
prawidłowych warunków życia”; 

- art. 72 ust. 3 “W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określa się także sposób zagospodarowania 
obszarów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, klęsk żywiołowych oraz ruchów masowych 
ziemi”. 

Opracowanie ekofizjograficzne wykonuje się w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych. Zgodnie z nim celem 

opracowania ekofizjograficznego jest: 

- dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do uwarunkowań 
przyrodniczych, 

- zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym dokumentem 
planistycznym, 

- zapewnienie warunków odnawialności zasobów przyrodniczych, 

- eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko, 

- ustalenie kierunku rekultywacji obszarów zdegradowanych. 
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Zakres opracowania ekofizjograficznego 

Niniejsze opracowanie ma charakter opracowania problemowego (zgodnie z § 2 

rozporządzenia w sprawie opracowań ekofizjograficznych) i zostało sporządzone w celu określenia 

wpływu dotychczasowej i planowanej eksploatacji węgla kamiennego na środowisko, w granicach 

administracyjnych gminy Gierałtowice. Celem opracowania jest również zaproponowanie działań, 

zwłaszcza planistycznych mających na celu ograniczanie negatywnego wpływu eksploatacji na 

zasoby środowiska przyrodniczego oraz zabudowę i infrastrukturę. 

Opracowanie ekofizjograficzne wykorzystuje materiały dotyczące skutków dotychczasowej 

eksploatacji, prowadzonych działań rekultywacyjnych i dostosowawczych oraz prognozowanych 

skutków planowanej eksploatacji, przekazanych przez przedsiębiorców górniczych posiadających na 

terenie gminy swoje obszary górnicze. Z drugiej strony dokonano analizy wybranych komponentów 

środowiska - najbardziej wrażliwych na oddziaływanie górnicze. W oparciu o dostępne materiały 

opracowano prognozy zmian ukształtowania terenu, potencjalnych zmian profili podłużnych 

wybranych cieków oraz rozwoju niecek bezodpływowych. W oparciu o te prognozy dokonano również 

oceny zagrożenia dla najcenniejszych elementów systemu przyrodniczego gminy oraz ocenę 

możliwości wzrostu zagrożenia powodziowego. 

Analizy i wnioski odnoszą się do trzech horyzontów czasowych: 

1) do końca obowiązujących koncesji (2019/2020 r.), 

2) do 2040/2044 r. – perspektywa koncesji, o które przedsiębiorstwa górnicze zamierzają się 

ubiegać, 

3) do końca planowanej eksploatacji, uwzględniającej wyczerpanie się zasobów złoża (dotyczy złóż 

Budryk i Knurów). 

Opracowanie ekofizjograficzne zawiera część opisową i kartograficzną. Część kartograficzna 

opracowania obejmuje mapy analityczne, przedstawiające wpływy eksploatacji górniczej na 

powierzchnię terenu na tle wybranych komponentów środowiska (zał. 1 do 4, rys. 1 do 4, 13) oraz 

mapę przedstawiającą syntezę uwarunkowań (zał. 5, rys. 14). Wybrane elementy kartograficzne są 

powiązane z częścią opisową. Dotyczy to w szczególności elementów sieci hydrograficznej, obszarów 

cennych przyrodniczo, a także wydzielonych, jako element syntezy, obszarów problemowych. 
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I. ROZPOZNANIE I CHARAKTERYSTYKA STANU ORAZ 
FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA W ZAKRESIE ZŁÓ Ż KOPALIN 

I.1. ROZPOZNANIE ZASOBÓW ZŁÓ Ż KOPALIN ORAZ WARUNKÓW ICH 
EKSPLOATACJI 

I.1.1. Udokumentowane złoża kopalin 

Kopaliny znajdujące się w podłożu skalnym mogą nadawać się do gospodarczego 

wykorzystania. Podstawą do udokumentowania złóż jest stwierdzenie, w trakcie geologicznych prac 

poszukiwawczych, nagromadzenia kopalin w ilości pozwalającej na ich eksploatację. 

Pod obszarem Gierałtowic górotwór, w którym udokumentowano lub niewykluczone jest 

udokumentowanie złóż, budują utwory: karbonu górnego (gruboklastyczne osady górnośląskiej serii 

piaskowcowej [namur B-C], zawierające przewarstwienia skał drobnoklastycznych z pokładami węgla 

oraz seria mułowcowa [westfal A-B] - łupki mułowcowe i iłowce z licznymi pokładami węgla oraz 

z wkładkami drobnoziarnistych piaskowców wśród skał drobnookruchowych), neogenu (osady ilaste 

podrzędnie zawierające warstwy, przewarstwienia lub soczewki piasków, pyłów, żwirów oraz wapieni 

i gipsów krystalicznych o niewielkich miąższościach) oraz czwartorzędu (głównie fluwioglacjalne piaski 

i żwiry gliniaste, gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe oraz rzeczne piaski i żwiry lub piaski i mułki 

w obrębie kopalnych i holoceńskich dolin rzecznych). W profilu osadów czwartorzędu w północnej 

i zachodniej części Gminy przeważają gliny, w części centralnej, wschodniej i południowej 

(szczególnie tam, gdzie miąższość utworów czwartorzędu jest większa) wzrasta udział utworów 

piaszczysto – żwirowych. 

W stropie utworów karbonu znajduje się głębokie obniżenie o założeniu tektonicznym, 

biegnące od rejonu Kończyc i Makoszów (pod kopalną doliną Kłodnicy znajduje się na głębokości ok. 

200-250 m) w kierunku dolnego biegu kopalnej doliny Rudy (przy zachodniej granicy Gminy między 

Przyszowicami i Gierałtowicami jest na głębokości ok. 350-370 m). Północne zbocza tego obniżenia 

znajdują poza omawianym obszarem, natomiast w kierunku południowo – wschodnim strop utworów 

karbonu wznosi się z ok. 200 m p.p.t. na południe od Gierałtowic, do ok. 150 m p.p.t. na północ od 

Paniówek, na północ od Chudowa został stwierdzony na głębokości ok. 100 m, a na południe od tej 

miejscowości - 65 m p.p.t. 

Utwory neogenu wypełniają obniżenie w starszym podłożu. Ich miąższość jest zmienna, przy 

zachodniej granicy Gminy sięga miejscami 300–350 m, w rejonie Chudowa nie ma ich wcale. Utwory 

czwartorzędu twarzą zwartą pokrywę na całym obszarze. W części zachodniej mają miąższość od 10 

m do ok. 30-40 m, na północny – wschód od Paniówek stwierdzono lokalnie 25-metrową pokrywę 

osadów czwartorzędu. Obniżenia powierzchni podczwartorzędowej (kopalna dolina Kłodnicy oraz 

druga, do której ogólnie nawiązuje współczesna dolina Potoku Chudowskiego) wypełniają utwory 

czwartorzędu do ok. 50 – metrowej miąższości, a w rejonie Chudowa do 60-90 m. 

W obrębie górotworu pod terenem gminy Gierałtowice oraz częściowo w sąsiedztwie, 

położone są udokumentowane złoża kopalin (tab.1). 
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Tab. 1. Zestawienie złóż kopalin ujętych w „Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg 

stanu na 31.XII.2014” (PIG PIB, Warszawa 2015) 

Nazwa złoża * Kopalina Stan zagospodarowania 
Zasoby geologiczne 

bilansowe ^ 

Borowa Wieś piaski podsadzkowe zaniechane   7 672 tys. t 

Budryk 
węgiel kamienny 

metan 
eksploatowane 

830 357 tys. t 
5 256,67 mln m3 

Knurów  węgiel kamienny 
metan 

eksploatowane 
713 921 tys. t 

1 768,28 mln m3 

Makoszowy węgiel kamienny eksploatowane 457 822 tys. t 

Sośnica 
węgiel kamienny 

metan 
eksploatowane 

400 708 tys. t 
1 389,13 mln m3 

Objaśnienia: *  - pogrubiono złoża objęte własnością górniczą; ^ - podano zasoby całych złóż;  

W złożu Budryk  udokumentowano zasoby w obrębie warstw orzeskich oraz warstw rudzkich, 

17 pokładów zaliczono do przemysłowych. Około połowy zasobów węgla stanowi poszukiwany węgiel 

ortokoksowy (typ 35), używany w hutnictwie stali, a resztę głównie węgiel gazowo – koksowy (typ 34). 

Popyt na węgiel ortokoksowy nie zależy od zmieniających się trendów rozwoju źródeł energii, 

w związku z czym perspektywy długoletniej eksploatacji złoża Budryk są stosunkowo stabilne. Złoże 

udokumentowane jest do głębokości 1400 m. Spośród zasobów geologicznych bilansowych węgla 

kamiennego 255 390 tys. ton zostało udokumentowanych bardziej szczegółowo - w kategoriach 

A+B+C1. Zasoby przemysłowe złoża (według stanu na 31.12.2014r.) wynoszą 79 454 tys. ton. W 

2014r. wydobyto 2 650 tys. ton węgla. Metan jest kopaliną towarzyszącą, zasoby przemysłowe 

wynoszą 185,37 mln m3. W 2014r. emisja z wentylacją wyniosła 41,09 mln m3, a wydobycie 

(odmetanowanie) – 28,84 mln m3. W granicach gminy Gierałtowice znajduje się północna i północno – 

zachodnia część złoża (niespełna 35% powierzchni rzutu granic złoża), zajmująca ok. 1249 ha.  

Złoże Knurów  obejmuje pokłady grup: 300, 400 i 500, znajdujące się w obrębie warstw 

orzeskich, rudzkich i siodłowych. Ogółem udokumentowano 48 pokładów, do eksploatacji przewiduje 

się 15. Złoże udokumentowano do głębokości 1050 m. Zdecydowaną większość zasobów stanowią 

węgle koksowe (typ 34 i 35), przy czym węgiel ortokoksowy zalega w głębokich partiach południowej 

części złoża (poza obszarem gminy Gierałtowice). Spośród zasobów geologicznych bilansowych 

węgla kamiennego 428 705 tys. ton udokumentowano w kategoriach A+B+C1. Zasoby przemysłowe 

złoża (według stanu na 31.12.2014r.) wynoszą 47 478 tys. ton. Wydobycie węgla w 2014r. - 1 789 tys. 

ton. Zasoby przemysłowe kopaliny towarzyszącej, metanu, wynoszą 34,96 mln m3. W 2014r. 

wyemitowano z wentylacją 7,81 mln m3, a wydobycie (odmetanowanie) wyniosło 1,02 mln m3. 

Ujmowany metan dotychczas również był emitowany do atmosfery. Od 2016r. przewiduje się jego 

zagospodarowanie na potrzeby kopalni. W gminie Gierałtowice znajduje się wschodni fragment złoża 

(15% całkowitej powierzchni), zajmujący 606,2 ha. 

Złoże Makoszowy  w części południowej obejmuje warstwy orzeskie, rudzkie i siodłowe. W 

granicach gminy Gierałtowice znajduje się 1/3 całkowitej powierzchni złoża Makoszowy (934ha), tj. 

większość partii południowej. W złożu występują węgle energetyczne oraz koksowe, największy udział 

mają węgle gazowo – koksowe (typ 34), najmniej jest węgli ortokoksowych (typ 35). Spośród zasobów 

bilansowych, w kategoriach A+B+C1 udokumentowano 234 220 tys. ton kopaliny, 78 052 tys. t 

znajduje się w filarach ochronnych. Zasoby przemysłowe złoża (według stanu na 31.12.2014r.) 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PROBLEMOWE W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ GÓRNICZYCH DLA GMINY GIERAŁTOWICE 

  7 

wynoszą 109 899 tys. ton, z czego 6 914 tys. t uwięzionych jest w filarach ochronnych. Wydobycie 

(2014r.) - 975 tys. ton. Spąg złoża znajduje się na głębokości 1050 m. Udokumentowano 35 

pokładów. Według dodatku nr 1 do Dokumentacji geologicznej (2003r.), w złożu Makoszowy do 

poziomu 1050 m udokumentowano niewielkie zasoby bilansowe metanu jako kopaliny towarzyszącej: 

31,8 mln m3 w kategorii C oraz 165,8 mln m3 w kategorii D. Nie uwzględnia się ich w krajowym bilansie 

zasobów.  

Złoże Sośnica  w części wschodniej i południowo – wschodniej, zalegającej pod obszarem 

gminy Gierałtowice, budują warstwy orzeskie, rudzkie i siodłowe. Pokłady zawierają węgle 

energetyczne (typ 32 i 33) oraz gazowo – koksowe (typ 34). W granicach Gminy położone jest ok. 

31,7% powierzchni rzutu granic złoża (1027 ha). Spośród zasobów bilansowych węgla kamiennego 

303 894 tys. ton udokumentowano w kategoriach A+B+C1. Zasoby przemysłowe (według stanu na 

31.12.2014r.) wynoszą 113 409 tys. ton. W 2014r. wydobyto 688 tys. ton. Metan jest kopaliną 

towarzyszącą, zasoby przemysłowe wynoszą 416,74 mln m3. W 2014r. emisja z wentylacją wyniosła 

17,92 mln m3, wydobycie (odmetanowanie) – 13,69 mln m3. Kopaliny udokumentowano do głębokości 

1100 m. 

Złoże piasków podsadzkowych Borowa Wie ś – w granicach gminy Gierałtowice znajduje się 

zachodni fragment złoża (16,68 ha, tj. ok. 4,7% całkowitej jego powierzchni). Kopalina była 

eksploatowana od 1932 r. - poza obszarem Gminy. Dokumentację geologiczną określającą aktualne 

zasoby sporządzono w 1967r. (zatwierdzona decyzją Prezesa CUG KZK/012/S/2014/69 z dn. 

21.12.1969r.). Wyrobisko zostało wypełnione odpadami wydobywczymi i zrekultywowane w kierunku 

leśnym. Brak perspektyw ponownego podjęcia eksploatacji złoża Borowa Wieś. 

Zgodnie z wymogami art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

[Dz.U. 2011, Nr 163, poz. 981], złoża wymienione w tabeli nr 1 powinny zostać ujawnione w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

I.1.2. Koncesje udzielone na wydobywanie kopalin ze złóż (obszary i tereny górnicze) 

Wszystkie złoża węgla kamiennego lub węgla kamiennego i metanu jako kopaliny 

towarzyszącej zalegające pod terenem Gierałtowic są eksploatowane, a obszary i tereny górnicze 

obejmują cały obszar Gminy. Wykaz koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż zawiera tabela 2. 

Tab. 2. Koncesje udzielone na wydobywanie kopalin ze złóż w granicach gminy Gierałtowice 

Objaśnienia: 

1) Minister Środowiska zmienił koncesję decyzją DGKks-4771-16/30560/14/AK z dn. 28.07.2014r. w zakresie eksploatacji 
metanu, a dn. 13.10.2014r. przeniósł koncesję na rzecz JSW S.A (zaświadczenie DGK-VI-4771-20/41135/14/AP.; 

2) Od lipca 2005r. do kwietnia 2015r. złoża Makoszowy i Sośnica eksploatowane były przez połączoną kopalnię – KWK 
„Sośnica-Makoszowy”, należącą do KW S.A. W 2015r. KWK „Makoszowy” została ponownie wydzielona oraz przeniesiona 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, stanowi zabrzański oddział tej spółki. 

Nr 

koncesji 

Data 

udzielenia 
Złoże Obecny koncesjonariusz 

Obszar i teren 

górniczy 

Data 

ważności 

nr 13/94   21.03.1994 r. Budryk Ornontowice I 31.01.2019 r. 

nr 60/941)  21.04.1994 r. Knurów 

Jastrzębska Spółka Węglowa 
S.A Knurów 15.04 2020 r. 

nr 115/94  27.07.1994 r. Makoszowy 
Spółka Restrukturyzacji Kopalń 
S.A. w Bytomiu 2) Makoszowy II 31.07.2020 r. 

nr 59/94  21.04.1994 r. Sośnica Kompania Węglowa S.A. Sośnica III 15.04.2020 r. 
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Tereny górnicze (TG) zostały ustanowione w 1997r. decyzjami Ministra Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zmieniającymi koncesje udzielone w 1994r: 

- TG „Ornontowice I” - decyzją GK/wk/PK/771/98 z dn. 29.02.1997r. 

- TG „Knurów” - decyzją BKk/MS-613/94 z dn. 27.01.1997r.,  

- TG „Makoszowy II” – decyzją BKk/PK/151/97 z dn. 27.01.1997r., 

- TG „Sośnica III” – decyzją BKk/PK/152/97 z dn. 27.01.1997r. 

Przy wschodniej granicy Gminy dwa niewielkie obszary (przy ul. Gliwickiej w Paniówkach – 

ok. 5,8 ha, oraz na wschód od zalewiska Wn 42/85 – niespełna 0,5 ha) znajdują się w obrębie terenu 

górniczego „Zabrze-Bielszowice”, ustanowionego decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa GK/wk/PK/2143/97 z dn. 09.07.1997, uzupełniającą koncesję nr 161/94 z dn. 

26.08.1994, ważną do 30.08.2020r. Obszar górniczy „Bielszowice III” położony jest całkowicie poza 

Gierałtowicami, a wpływy na powierzchnię terenu eksploatacji prowadzonej przez KWK „Bielszowice” 

nie obejmują Gminy. 

 KWK „Makoszowy” prowadzi wydobycie ze złoża Makoszowy od 1906r. W tym samym roku 

rozpoczęto wydobycie ze złoża Knurów, które aktualnie eksploatuje KWK „Knurów-Szczygłowice” 

Ruch „Knurów”. KWK „Sośnica” istnieje od 1917 r. Złoże Budryk jest przedmiotem działalności 

górniczej dopiero od marca 1994r., kiedy rozpoczęto rozruch technologiczny KWK „Budryk”. 

Działanie KWK „Knurów-Szczygłowice”, Ruch „Knurów” oszacowano docelowo do 2072r., 

przewidywany czas działania zakładu górniczego KWK Budryk to rok 2077. W przypadku KWK 

„Sośnica” i KWK „Makoszowy” nie ma opracowanych projektów eksploatacji po 2040r. 
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I.2. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

I.2.1. Charakterystyka sieci hydrograficznej oraz warunków hydrologicznych 

Obszar opracowania znajduje się w dorzeczu Kłodnicy, płynącej wzdłuż północnej granicy 

gminy Gierałtowice. Przez analizowany obszar przepływają lewobrzeżne jej dopływy oraz inne cieki 

niższego rzędu. Zestawienie wód płynących wraz z ich ogólną charakterystykę przedstawia tab. 3. Ze 

względu na stosowanie w różnych źródłach odmiennych nazw cieków wodnych w tab. 3 zestawiono 

ich nazwy, wg różnych źródeł oraz wskazano nazewnictwo zastosowane w niniejszym opracowaniu. 

Schemat sieci hydrograficznej przedstawia rys. 1. 

Tab. 3. Zestawienie nazw cieków wodnych według różnych źródeł 

Nazwa cieku przyjęta w opracowaniu Inne stosowane nazwy 

Źródło nazwy: 
1 

Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (2007)
 

2 
Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (baza danych udostępniana przez CODGiK w Warszawie) 

3 
stosowana przez ŚZMiUW w Katowicach  

4 
stosowana na mapach Górniczych

 

Cienka Potok Cienka4 

Rów O-3 Dopływ z Chudowa1; Kramarnówka2; Rów Chudowski4 

Rów CH-1 Dopływ z Przyszowic1; Rów A4 

Kłodnica  

Potok Beksza  

Potok Bujakowski Bujakowski Potok1,2; Rów Bujakowski4 

Potok Chudowski Jasienica1,2; Chudowski3 

Potok Bojkowski Potok Gierałtowicki1; Kanał Gierałtowicki2 

Potok od Solarni Rów O-254 

Potok Ornontowicki Ornontowicki3; Ornontowicki Potok1,2 

Potok Gierałtowicki Rów Gierałtowicki4; Potok Beksza (fragment)1,2 

Rów CH-10  

Potok Paniówka Potok Paniówek1; Paniówek2; Ciek B4 

Promna Potok Promna4 

Stare koryto Potoku Cienka Cienka1,2 
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Rys. 1. Schemat sieci hydrograficznej gminy Gierałtowice 
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Tab. 4. Sieć hydrograficzna, zlewnie 

Długość cieku w km Powierzchnia zlewni w km2  
Nazwa 

ogółem 
na terenie 
gminy 

ogółem 
na terenie 
gminy 

Kłodnica 80 6,3 1010 (125 1) 38,3 

 Promna 12,4 2,9 19,2 2,1 

 Potok Chudowski 15,5 6,0 74,8 25,0 

  Potok Paniówka 2,7 2,7 1,3 1,3 

  Rów CH-10 1,7 1,7 1,2 1,2 

  Potok Ornontowicki 8,1 4,0 44,1 17,2 

   Rów O-3 3,6 3,4 3,8 2,9 

   Potok Bojkowski 4,9 4,0 5,0 3,8 

   Potok Bujakowski 6,6 3,4 6,9 2,4 

   Potok Gierałtowicki 3,3 3,3 14,4 5,8 

    Potok Beksza 5,3 2,0 7,7 1,8 

   Potok od Solarni 4,9 1,2 5,4 0,6 

 Rów CH-1 3,8 2,7 4,0 3,0 

 Cienka 5,9 2 2,2 2 11,5 4,2 

1  do ujścia Potoku Chudowskiego 

2  do przepompowni w rejonie ul. Wieczorka 

Charakterystyki hydrologiczne głównych cieków przepływających przez gminę Gierałtowice 

(administrowanych przez RZGW w Gliwicach lub ŚZMiW w Katowicach) przedstawia tab. 5. 

Tab. 5. Wielkości przepływów głównych cieków wodnych w gminie Gierałtowice  

Maksymalne przepływy roczne o określonym 

prawdopodobieństwie przewyższenia Qmaxp 

(m3/s) Nazwa cieku 

Powierzchnia 

zlewni do 

przekroju 

obliczeniowego 

(km2) 

Średni roczny 

przepływ SSQ 

(m3/s) 
p= 50% p= 10% p= 1% 

Kłodnica 
wodowskaz Kłodnica 

77 0,94 b 9,85 b 31,6 a 65,5 a 

Kłodnica 
wodowskaz Gliwice 

450 6,01 b 24,33 b 50,6 a 100,0 a 

Potok Chudowski 
przekrój ujściowy 

75 0,61 c 15,5 c 28,8 c 45,6 c 

Potok Ornontowicki 
przekrój ujściowy 

44 0,37 c 11,4 c 21,2 c 33,5 c 

Promna 
przekrój ujściowy 

19 0,16 c 3,49 c 6,45 c 10,2 c 
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a Wielolecie 1956-2010, wg: Opracowanie wybranych charakterystyk hydrologicznych dla przekrojów wodowskazowych 

Kłodnica i Gliwice na rzece Kłodnicy oraz przekroju wodowskazowego Gliwice na rzece Bytomce (2012) 
b Wielolecie 1956-2006, wg: Analiza istniejących i projektowanych rozwiązań hydrotechnicznych na terenie gminy Gierałtowice 

w celu wypracowania koncepcji likwidacji zagrożenia powodziowego Gminy Gierałtowice (2008) 
c Charakterystyka cieków i urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, dla których prawa właścicielskie 

wykonuje Marszałek Województwa Śląskiego wraz z opracowaniem katalogu wód szczególnie cennych przyrodniczo (2011) 

1.2.2. Wody podziemne 

Większe zasoby wód podziemnych, mogące potencjalnie stanowić źródło zaopatrzenia 

w wodę przeznaczoną do celów pitnych w sytuacjach awaryjnych, zretencjonowane są w 

przestrzeniach porowych czwartorzędowych piasków i żwirów wypełniających kopalną dolinę 

Kłodnicy. Zasoby te wydzielone zostały jako Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 331 

Dolina kopalna rzeki górna Kłodnica. Poziom wodonośny zalega na głębokości od kilkunastu do ok. 80 

m p.p.t. Pod terenem Gminy znajduje się niewielka część Zbiornika – bezpośrednio pod dnem 

holoceńskiej doliny Kłodnicy. 

W rejonie Gierałtowic GZWP nr 331 izolowany jest od utworów karbonu nieprzepuszczalną 

serią ilastych osadów miocenu, co zapobiega jego drenażowi przez kopalnie węgla, natomiast od 

powierzchni (i zanieczyszczonego, pierwszego poziomu wodonośnego) jest tylko częściowo izolowany 

nieciągłym poziomem glin zwałowych. Zasilanie zbiornika odbywa się z powierzchni terenu. GZWP nr 

331 ujęty jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic 

dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. Nr 126, poz. 878). Może dla niego zostać wyznaczony obszar 

ochronny, zgodnie z art. 51, 59 i 60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 

1229). Dokumentacja hydrogeologiczna Zbiornika została zatwierdzona decyzją Ministra Środowiska 

DGK-II.4731.130.2015.AW z dnia 07.03.2016r. W Dokumentacji wyznaczone zostały granice 

projektowanego obszaru ochronnego GZWP nr 331. 

We wschodniej, centralnej i południowej części Gminy, w obrębie czwartorzędowego piętra 

wodonośnego, występują obszary o szacowanej wydajności pojedynczego otworu studziennego 10-30 

m3/h, a miejscami <10 m3/h. Zretencjonowane wody zaliczane są do Użytkowego Poziomu Wód 

Podziemnych (UPWP) Q-I Rejonu Górnej Odry (Różkowski, 1997). Granice czwartorzędowego 

użytkowego poziomu wodonośnego nieco odmiennie prezentuje Mapa hydrogeologiczna Polski w 

skali 1:50 000. W zachodniej części gminy Gierałtowice nie występują użytkowe poziomy wodonośne. 

Trzeciorzędowe piętro wodonośne, zawierające ubogie i wysokozmineralizowane zasoby wód 

nie ma znaczenia gospodarczego. W profilu utworów neogenu dominują osady nieprzepuszczalne. 

Obecnie także piętro karbońskie nie zawiera znaczących zasobów statycznych wód słodkich. Większe 

dopływy wód słodkich mają miejsce do wyrobisk KWK „Budryk”, w rezultacie infiltracji wód 

z powierzchni poprzez przepuszczalne utwory czwartorzędu w południowo – wschodniej części 

Gminy. 

Na terenie gminy Gierałtowice nie ma ujęć wód podziemnych służących jako źródło 

zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę pitną. Funkcjonują jedynie niewielkie ujęcia będące własnością 

podmiotów gospodarczych, które wykorzystują wody do celów własnych. Na północ od Szybu VI 

znajdują się cztery nieużytkowane studnie, należące do KWK „Budryk”. 
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I.3. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO (WALORY 
PRZYRODNICZE) 

Środowisko przyrodnicze gminy Gierałtowice uległo daleko idącym przekształceniom. 

Najwyraźniej świadczy o tym znacząca rozbieżność pomiędzy zidentyfikowaną dla tego terenu 

roślinnością potencjalną, a faktycznie występującą roślinnością rzeczywistą. Roślinność potencjalna – 

a więc taka, jaka wykształciłaby się na opisywanym obszarze przy uwzględnieniu istniejących 

uwarunkowań abiotycznych i braku oddziaływań antropogenicznych – jest reprezentowana wyłącznie 

przez zbiorowiska leśne. W przypadku Gierałtowic niemal na całej powierzchni byłby to grąd 

subkontynentalny Tilio-Carpinetum (odmiana małopolska, forma wyżynna, seria uboga). Wyjątek 

stanowią jedynie doliny rzeczne, dla których właściwym zbiorowiskiem jest łęg olszowo-jesionowy 

Fraxino-Alnetum (Matuszkiewicz 2008). W rzeczywistości jednak obszar gminy cechuje się wyjątkowo 

niską lesistością – ok. 11%. Lasy zachowane w granicach opisywanej jednostki mają charakter 

niewielkich powierzchniowo, izolowanych przestrzennie płatów. Wyjątek stanowią dwa kompleksy w 

południowej części gminy. Posiadają one nieco większą powierzchnię, a jeden z nich łączy się z 

lasami otaczającymi Knurów od południa. Lasy w Gierałtowicach reprezentują głównie siedlisko lasu 

mieszanego wilgotnego, a w niewielkim stopniu także boru mieszanego świeżego, lasu wilgotnego 

i lasu świeżego oraz olsu jesionowego. Panującym gatunkiem w drzewostanie jest przede wszystkim 

brzoza i sosna zwyczajna, a w mniejszym stopniu – dąb, co potwierdza zniekształcenie struktury 

zbiorowisk leśnych w wyniku ich użytkowania. Gierałtowickie lasy należą do lasów ochronnych 

chroniących środowisko przyrodnicze: położone w granicach administracyjnych miast i wokół nich 

oraz lasy trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłowej. Zaliczone zostały do II strefy 

uszkodzeń przemysłowych, a więc uszkodzeń średnich.  

Poza lasami pozostałą powierzchnię stanowią w głównej mierze tereny użytkowane rolniczo 

(dominują pola uprawne, mniejszy udział mają łąki) lub zabudowane i zurbanizowane (tereny 

mieszkaniowe i przemysłowe), obszary zajęte przez infrastrukturę transportową, wody płynące 

i stojące, a także różnego typu nieużytki. Taka struktura użytkowania jest ściśle powiązana ze 

strukturą roślinności na tym obszarze – dominującą rolę odgrywają układy antropogeniczne 

i półnaturalne. W związku z powyższym na terenie gminy nie powołano dotychczas obszarowych form 

ochrony przyrody, a jedynie 5 pojedynczych drzew ustanowionych zostało pomnikami przyrody (4 w 

Przyszowicach i 1 w Chudowie). W granicach gminy nie występują obszary Natura 2000, ostoje 

Corine, ostoje Important Bird Areas (IBA) i Important Plant Areas (IPA), obszary w ramach Krajowej 

Sieci Ekologicznej – ECONET-PL (Liro 1995, Mirek i in. 2005, Wilk i in. 2010) ani żadne elementy 

krajowej sieci korytarzy ekologicznych spajających obszary Natura 2000 (Jędrzejewski 2005). 

Podkreślony znaczący stopień przekształcenia środowiska przyrodniczego, wywołany 

działalnością człowieka (osadnictwem, rolnictwem i przemysłem, zwłaszcza wydobywczym), nie 

oznacza jednak, że na terenie gminy brak zasługujących na zachowanie walorów przyrodniczych. Do 

ponadprzeciętnych zasobów przyrody ożywionej Gierałtowic należą scharakteryzowane pokrótce 

obszary leśne wraz z wszelkimi zadrzewieniami. Szczególną rolę biocenotyczną odgrywają 

zachowane zadrzewienia łęgowe i śródpolne, które znacząco wzbogacają różnorodność biologiczną 

otaczających je terenów otwartych (pól uprawnych, łąk i pastwisk), w tym poprzez efekt styku 

związany z ekotonem. 
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Drugim ważnym elementem środowiska przyrodniczego gminy są doliny rzeczne. W ich 

obrębie zachowały się zbiorowiska szuwarowe i łąkowe oraz niewielkie płaty zadrzewień 

o charakterze łęgowym. Doliny pełnią rolę siedliskową, a także funkcję korytarzy ekologicznych, 

umożliwiających migrację zwierząt i roślin pomiędzy oddalonymi od siebie i izolowanymi płatami 

siedlisk. Najważniejszą rolę w zakresie zapewnienia łączności ekologicznej pełnią największe doliny 

rzeczne: Kłodnicy oraz Potoku Chudowskiego i Potoku Ornontowickiego. Ich znaczenie w skali całego 

województwa podkreślone zostało poprzez nadanie im w regionalnej koncepcji korytarzy 

ekologicznych do planu zagospodarowania przestrzennego województwa (Parusel i in. 2007) 

i Opracowaniu ekofizjograficznym do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Śląskiego rangi elementów sieci korytarzy spójności obszarów chronionych (korytarze Kłodnica 

i Ornontowicki). Kłodnica wskazana została również jako regionalny korytarz ichtiologiczny II rzędu, 

a wraz z Potokiem Chudowskim, fragmentem Potoku Ornontowickiego i Potoku Bujakowskiego oraz 

Promną – jako obszar rdzeniowy. Obszary rdzeniowe stanowią odcinki rzek w ramach wyznaczonych 

ostoi ichtiofauny (gmina Gierałtowice wchodzi w zakres ostoi Kłodnica Źródłowa), zapewniające 

warunki niezbędne dla zachowania cennych gatunków ryb, a w szczególności komunikację 

ekologiczną w obrębie ostoi oraz miejsca potrzebne do odbycia tarła, rozwoju i wzrostu wszystkich 

stadiów rozwojowych tych gatunków. Dolina Kłodnicy pełni również funkcję korytarza 

chiropterologicznego (umożliwiającego przemieszczanie się nietoperzy). Jest to więc najistotniejszy 

element powiązań przyrodniczych gminy z otoczeniem. Pozostałe doliny rzeczne także odgrywają 

ważną rolę, zapewniając łączność ekologiczną o charakterze ponadlokalnym, w obrębie gminy lub 

z jej bezpośrednim otoczeniem. W niektórych przypadkach są one jednak przekształcone na skutek 

regulacji hydrotechnicznej czy przeprowadzonych zabiegów rekultywacyjnych lub znacznie zawężone 

przez sąsiadujące z korytem pola uprawne i zabudowę. Funkcja korytarzowa pełniona przez takie 

doliny jest wówczas znacząco ograniczona, a nawet utracona. 

Poza lasami i zadrzewieniami oraz dolinami cieków istotną rolę biocenotyczną odgrywają 

również siedliska hydrogeniczne powstałe w obniżeniach terenu związanych z eksploatacją górniczą. 

Antropogeniczne przekształcenia terenu, w przypadku gdy prowadzą do zmian stosunków wodnych (o 

charakterze podtopień, zabagnień, zalewisk), oprócz potencjalnych szkód mogą powodować − 

zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej, przy uwzględnieniu naturalnej sukcesji − wykształcenie 

się atrakcyjnych siedlisk przyrodniczych, wartościowych w szczególności dla wybranych grup 

zwierząt. Takie zmiany zaszły i zachodzą w dalszym ciągu na terenie Gierałtowic. W obrębie zalewisk 

oraz w obszarach podtopień wytworzyły się wodne i szuwarowe zbiorowiska roślinne, będące 

szczególnie atrakcyjnym siedliskiem dla płazów i ptaków (m.in. zbiornik Sośnica 1 i 2, zbiornik na 

Promnej, zbiornik przy granicy z Knurowem). Ważnym siedliskiem dla zwierząt są również stawy 

hodowlane w południowej części gminy, w sąsiedztwie Ornontowic. 

Różnorodność gatunkowa fauny i flory opisywanego obszaru jest silnie powiązana z jego 

charakterystyką siedliskową i stopniem antropogenicznego przekształcenia. Znaczący udział mają 

gatunki pospolite, eurytopowe i synantropijne. Spotyka się również gatunki obce, w tym inwazyjne. 

Mimo dominacji gatunków typowych dla poszczególnych siedlisk w granicach omawianej jednostki 

spotyka się również gatunki rzadkie i zagrożone w skali województwa oraz objęte ochroną gatunkową. 

Zidentyfikowane dotychczas (Herczek i in. 1999) na terenie gminy tereny o ponadprzeciętnych 

walorach przyrodniczych niemal bez wyjątku wpisują się we wskazane i pokrótce scharakteryzowane 

kategorie obszarów: 
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- kompleksy leśne i zadrzewienia: zespół parkowy w Przyszowicach, kompleks leśny na wschód od 

Przyszowic (Las Borek), kompleks leśno-stawowy pomiędzy Chudowem i Ornontowicami, 

kompleks leśny na południowy zachód od Gierałtowic (na granicy z Knurowem), kompleks leśny na 

południowy wschód od Paniówek, 

- zbiorniki wodne i podtopienia: zbiornik wodny przy ujściu Potoku Chudowskiego do Kłodnicy, 

kompleks leśno-stawowy pomiędzy Chudowem i Ornontowicami, zalewisko Ws 54/1997 przy 

granicy z Knurowem, zalewisko Wn 24/89 w sąsiedztwie drogi krajowej nr 44 w Przyszowicach, 

- doliny rzeczne: Dolina Prądnej. 

Nieujęte w powyższym wykazie doliny rzeczne o podwyższonych wartościach przyrodniczych 

zaliczone zostały w skład korytarzy ekologicznych, bądź to o randze regionalnej (Kłodnica), bądź o 

randze ponadlokalnej (Potok Chudowski, Promna, Potok Paniówka, Potok Ornontowicki, Potok 

Bujakowski, Potok Gierałtowicki, Potok Beksza). 
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I.4. DOTYCHCZASOWE ZMIANY W ŚRODOWISKU ZWIĄZANE 
Z WYDOBYWANIEM KOPALIN 

I.4.1. Przekształcenia rzeźby terenu 

Zmiany rzeźby terenu w granicach gminy Gierałtowice, związane z ponad 100-letnią 

podziemną eksploatacją węgla kamiennego, miały miejsce głównie 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. Wielokrotnie powtarzana odbudowa górnicza skutkowała kumulującymi się obniżeniami 

powierzchni terenu, niejednokrotnie o wielometrowej głębokości. Największe obniżenia, 

przekraczające 22 i 26 m, nastąpiły w rejonie nakładających się wpływów kopalń „Knurów” i „Sośnica” 

w północnej części Gierałtowic i na północ od tej miejscowości. Całkowita głębokość zagłębienia w 

stosunku do sąsiadującej wysoczyzny sięga 13 - 19 m. W centralnej części obniżenia powstała niecka 

bezodpływowa o powierzchni ok. 95 ha, z dnem obniżonym do 230 - 231 m n.p.m. w obrębie 

zalewiska Wn 18/80 oraz w rejonie ul. Ofiar Obozów Hitlerowskich. Przez obniżenie prowadzi 

odbudowane koryto Potoku Bojkowskiego. Dolina cieku powyżej rejonu ulic Kopernika – 

Paderwskiego została zupełnie zatarta w morfologii terenu. Wtórne przekształcenia rzeźby miały 

miejsce w wyniku usypania dwóch dopoziomowych platform (w celu zasypania części zalewiska Wn 

18/80) oraz wykopania i uformowania mis dwóch zbiorników retencyjnych przy przepompowni wód 

przy ul. Obrońców Granicy. 

W obszarze od północnej części Przyszowic po dolinę Kłodnicy oraz w ujściowym odcinku 

Potoku Chudowskiego rozległe i głębokie obniżenia nastąpiły jako skutek wydobycia prowadzonego 

przez KWK „Sośnica”, w przeważającej części obszaru sumujące się ze skutkami eksploatacji węgla 

przez KWK „Makoszowy”. Nastąpiły obniżenia sięgające maksymalnie przynajmniej ponad 19 m i 22 

m1 w rejonie ul. Brzozowej oraz pod obecnym zbiornikiem Wn 3/69 oraz ponad 15 m między ul. 

Makoszowską i ujściem Potoku Chudowskiego. Tylko w części znajdującej się w granicach Gminy 

niecka obejmuje ponad 360 ha, a obszar niecki bezodpływowej, powstałej na powierzchni terenu 

wskutek tych obniżeń, wynosi ok. 238 ha. Dno niecki bezodpływowej znajduje się na rzędnej 206 m 

n.p.m. w rejonie ul. Brzozowej. Głębokość niecki osiąga maksymalnie 12 m i jest wartością depresji w 

stosunku do średniego poziomu wody w Kłodnicy. W obrębie niecki naturalne elementy rzeźby zostały 

całkowicie i praktycznie nieodwracalnie zdewastowane – zanikła krawędź doliny Kłodnicy oraz dolne 

odcinki Rowu CH-1 i Cienki. Zakres zmian ukształtowania powierzchni terenu, usytuowanie niecki 

względem Kłodnicy oraz sposób użytkowania terenu wymusiły dokonanie daleko idących wtórnych 

zmian rzeźby. Niecka została odcięta od odtworzonego koryta Kłodnicy szeroką (40 – 300 m) 

platformą o wysokości względnej od 6 do 12 m oraz wałami przeciwpowodziowymi wzdłuż koryta 

Kłodnicy i odtworzonego odcinka ujściowego Potoku Chudowskiego. Wykonano zastępcze zbiorniki/ 

koryta dla organizacji przepływu wód, obwałowanie zalewiska Wn 3/69. Usypano platformę o 

szerokości 40 – 60 m i wysokości względnej do 12 m, prowadzącą od budowanej pompowni przy ul. 

                                                 
1 KWK “Makoszowy” przekazała dane o obniżeniach dokonanych w latach 1970-2015. 
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Wieczorka (platforma ma służyć jako podstawa kanału zrzucającego do Kłodnicy wodę 

odpompowywaną z dna niecki). W dnie niecki usypano platformy wynoszące fragmenty powierzchni 

terenu (jedną z nich dla posadowienia pompowni). W celu trzymania funkcjonującej linii kolejowej 

niezbędna była rozbudowa nasypu – obecnie wysokość nasypu osiąga maksymalnie 8 m. 

Na obszarze leżącym pomiędzy opisanymi wyżej nieckami powierzchnia terenu została 

obniżona maksymalnie do 12 – 13 m na zachód od ul. Gierałtowickiej oraz do 5 m na południe od 

Rowu CH-10. Niewielkie i płytkie (1 – 2 m głębokości) niecki bezodpływowe powstały w dolinie Rowu 

CH-1 oraz w rejonie ul. Polnej. Wtórne zmiany rzeźby terenu wymuszone obniżeniami obejmują 

regulację koryt cieków i rowów melioracyjnych oraz odcinkowe podniesienie nasypu linii kolejowej. 

W północnym, peryferyjnym fragmencie obszaru Gminy dokonane obniżenia wyniosły 

maksymalnie ponad 11 m i ponad 12 m, w dwóch nieckach po obu stronach Kłodnicy. Niecka na 

prawym brzegu rzeki wypełniona została odpadami wydobywczymi. Funkcjonowało tam składowisko 

odpadów „Sośnica”, obecnie teren jest podnoszony (do 270 m n.p.m.) przy użyciu tychże odpadów w 

ramach rekultywacji formalnie zamkniętego składowiska. W granicach gminy Gierałtowice znajduje się 

niewielki fragment obiektu, a powierzchnia terenu osiąga maksymalnie 256 m n.p.m. – ponad 30 m 

powyżej pierwotnego położenia. 

W południowo – zachodniej części obszaru Gminy obniżenia objęły fragment wysoczyzny oraz 

płytką dolinę Potoku Gierałtowickiego, osiągając maksymalnie ponad 15 m. W rejonie najmocniej 

obniżonym powstała niecka bezodpływowa, w której znajduje się zalewisko Ws 54/1997, a druga 

niecka uformowała się w dolinie Potoku Gierałtowickiego. Wtórne przekształcenia rzeźby terenu w tym 

rejonie obejmują wykonanie nasypu stanowiącego południowy brzeg zalewiska Ws 54/1997, 

wypełnienie części niecki bezodpływowej i likwidację zalewiska Ws 79/1993 oraz uformowanie w 

obrębie nasypu misy zbiornika retencyjnego przy przepompowni. W związku z odwodnieniem 

opisywanej niecki wykonano także pogłębienie Potoku Gierałtowickiego na odcinku ok. 1150 m już 

poza granicami terenu górniczego „Knurów”. 

Obniżenia powierzchni terenu powstałe wskutek działalności KWK „Makoszowy” spowodowały 

uformowanie niecki na wschód od ujścia Potoku Chudowskiego i północny zachód od zabudowy 

Paniówek, obejmującej także tereny na północ od koryta Kłodnicy - poza gminą Gierałtowice. 

Zachodnia część niecki objęta była także wpływami eksploatacji KWK „Sośnica”. Niecka ta oddzielona 

jest od rozległego obniżenia między Przyszowicami i Kłodnicą w sposób sztuczny, poprzez wysokie 

obwałowanie dolnego odcinka koryta Potoku Chudowskiego. Obniżenia maksymalne wynosiły co 

najmniej 10 – 13 m między zalewiskiem Wn 55/11 a Potokiem i ponad 10 m w rejonie ul. Kłodnickiej 

w Paniówkach. Najgłębsza część niecki w granicach Gminy znajduje się obecnie w rejonie ul. 

Kłodnickiej, na rzędniej 212 m n.p.m., 6 m poniżej średniego poziomu wody w Kłodnicy. Przy 

obwałowaniu Kłodnicy dno niecki znajduje się 216 m n.p.m. Najgłębsze partie niecki po obu stronach 

Kłodnicy zostały zasypane poprzez uformowanie stoliwa z odpadów wydobywczych. Wierzchowina 

stoliwa znajduje się na rzędnej ok. 227 m n.p.m. przy głębokim, sztucznym korycie Kłodnicy 

poprowadzonym przez centralną część stoliwa i ok. 224 – 225 m n.p.m. przy południowej krawędzi 

wierzchowiny. Poprzez stoliwo poprowadzony jest również kanał odprowadzający wody z 

przepompowni przy ul. Kłodnickiej. 

W południowo – zachodniej części terenu górniczego „Makoszowy III” teren został obniżony 

co najmniej o wartości sięgające maksymalnie ponad 8 m pod dolnym odcinkiem Potoku Paniówka 

oraz na południe od doliny. W rejonie tym powstało zagłębienie bezodpływowe obejmujące ok. 1300 – 

metrowy odcinek doliny Potoku Paniówka. W dnie niecki koryto potoku zostało pogłębione, wykopano 
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również misy dwóch zbiorników retencyjnych (powyżej przepompowni wód). Płytka, niewielka niecka 

bezodpływowa powstała na spłaszczonej wierzchowinie między doliną Potoku Paniówka i doliną 

Potoku Chudowskiego. W rejonie ujścia Potoku Ornontowickiego ukształtowało się płytkie (ok. 1 m) 

zagłębienie bezodpływowe z zalewiskiem Wn 54 w dnie. Według rozkładu izolinii obniżeń dokonanych 

należałoby spodziewać się raczej zwiększenia spadku dna doliny Potoku Chudowskiego w tym 

miejscu. 

W pozostałej części terenu górniczego „Makoszowy III” obniżenia w okresie ostatnich 45 lat 

miały wynosić do 3 – 5 m, w rejonie zalewiska Wn 42/85 – maksymalnie ponad 4 m. 

Południowo – wschodnia część obszaru Gminy jest w zasięgu zmian morfologii powierzchni 

terenu od czasu budowy KWK „Budryk”. W trakcie budowy szybu VI tej kopalni zasypano dno doliny 

Potoku Bujakowskiego na odcinku ok. 100 m, a koryto poprowadzono w głębokim wykopie. 

Wydobycie węgla w tej kopalni rozpoczęto w 1994r. Według danych przekazanych przez 

Przedsiębiorcę, w latach 2005 – 2015 największe obniżenia terenu w graniach Gminy miały miejsce 

na południe od Chudowa oraz Szybu VI, gdzie w dwóch połączonych nieckach obniżeniowych 

wyniosły od 2 do ponad 6 m. Na zachód od Szybu VI wystąpiły obniżenia sięgające ponad 2 m. W 

zasięgu obniżeń dokonanych znajduje się obszar na wschód i na południe od Potoku Gierałtowickiego 

oraz Potoku Ornontowickiego, w kierunku północno – wschodnim sięgający rejonu ulicy Powstańców 

Śląskich w Paniówkach. W tym ostatnim rejonie obniżenia sumują się z obniżeniami spowodowanymi 

eksploatacją prowadzoną przez KWK „Makoszowy” w pokładzie 327. Teren obniżył się tam, a także 

pod całą zabudową Chudowa, o ponad 1 m. Dotychczasowe wtórne zmiany rzeźby w południowo – 

wschodniej części Gminy obejmują wykonanie nasypu dopoziomowego, podnoszącego obniżone dno 

doliny Potoku Bujakowskiego i budowę nowego koryta powyżej ul. Dworcowej, rozbudowę starego 

nasypu poniżej ul. Dworcowej oraz przebudowę dalszego odcinka koryta Potoku Bujakowskiego. 

Pierwotne i wtórne przekształcenia rzeźby powierzchni terenu wskutek podziemnej 

eksploatacji węgla kamiennego przedstawiono na mapie nr 1. 

I.4.2. Przekształcenia stosunków wodnych 

Wody powierzchniowe 

Dotychczasowa eksploatacja węgla kamiennego, doprowadziła do obniżeń terenu na 

znacznych obszarach Gminy oraz w jej otoczeniu. 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 I 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, gdzie 

mogą dalej grawitacyjnie spływać do cieku wyższego rzędu. W większości tych przypadków, ze 

względu na wysokość bazy erozyjnej wyznaczanej przez cieki wyższego rzędu, możliwość 

przywrócenia odpływu grawitacyjnego nie jest już w praktyce możliwa. Ponadto niekorzystnym 

skutkiem prowadzonych prac regulacyjnych i rekultywacyjnych w obrębie dolin niektórych cieków jest 

pogorszenie warunków retencji dolinowej poprzez likwidowanie naturalnych teras zalewowych. 

Kłodnica 
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Na całej długości rzeki wystąpiły obniżenia terenu w zakresie 2-10 m. Wymagało to 

podejmowania działań regulacyjnych i rekultywacyjnych. Obecnie zarówno koryto jak i dolina rzeki są 

całkowicie przekształcone antropogenicznie. Niezasypane dotychczas fragmenty doliny (m.in. 

pozostałości naturalnej terasy zalewowej) znajdują się w obrębie niecek bezodpływowych. Większa 

część doliny Kłodnicy została wypełniona odpadami wydobywczymi, często znacznie powyżej 

pierwotnego poziomu doliny. Koryto rzeki zostało zrekonstruowane i obwałowane, obecnie jest 

całkowicie sztuczne. Efektem tych działań jest likwidacja szerokiej na ok. 500 m terasy zalewowej 

i przez to silne zredukowanie retencji dolinowej. Rzeka pozbawiona możliwości rozlewania się w dnie 

doliny, obwałowana bezpośrednio przy korycie, stwarza obecnie większe zagrożenie powodziowe 

poprzez formowanie się wyższej fali wezbraniowej. Wpłynęło to też pośrednio na zwiększenie 

zagrożenia powodziowego w dolnej części doliny Potoku Chudowskiego. 

Koryto Kłodnicy pomimo wielokrotnej regulacji ma zaburzony profil podłużny. Od ujścia 

Promnej do ok. 1,5 km w dół rzeki spadek koryta jest w miarę prawidłowy (ok. 0,2 %), następnie 

szybko się zmniejsza i przez ok. 6 km, aż do mostu w rejonie ul. Jesionowej w Gliwicach rzeka jest 

praktycznie pozbawiona spadku, a nawet miejscami dno koryta wykazuje przeciwspadki. Taka 

sytuacja powoduje zwiększoną sedymentację osadów na dnie (zamulanie koryta), co w konsekwencji 

wpływa na podnoszenie zwierciadła wody w rzece i dodatkowe zwiększanie wysokości fali 

wezbraniowej. 

W zasięgu pierwotnej doliny Kłodnicy powstały dwie duże niecki bezodpływowe. Pierwsza 

znajdująca się u ujścia Cienkiej została scharakteryzowana poniżej. Druga niecka obejmuje fragment 

doliny Kłodnicy na północ od Paniówek. Obecnie po wypełnieniu jej części odpadami wydobyczymi 

zajmuje powierzchnię 62 ha. Dno niecki znajduje się ponad 6 m poniżej poziomu Kłodnicy. 

Odwodnienie obszaru niecki i całej zlewni bezodpływowej (2,9 km2) odbywa się z wykorzystaniem 

pompowni zlokalizowanej przy ul. Kłodnickiej. W zachodniej części niecki znajduje się obecnie 

zalewisko Wn 55/11, zajmujące powierzchnię ponad 4 ha. 

Cienka 

Zlewnia tego cieku uległa największym przekształceniom. Obecnie jest ona bezodpływowa 

i zajmuje obszar 11,5 km2. Oprócz pierwotnego obszaru zlewniowego Cienkiej obejmuje również 

tereny wcześniej odwadniane bezpośrednio do Kłodnicy (dział wodny przesunął się na północ). 

Najniżej położone fragmenty dorzecza znalazły się w obrębie rozległej niecki bezodpływowej 

o powierzchni 238 ha. Dno niecki znajduje się obecnie na rzędnej 206 m n.p.m., czyli ok. 12 m poniżej 

poziomu lustra wody w Kłodnicy. Z tego powodu możliwość grawitacyjnego zdrenowania niecki nie 

jest w praktyce możliwa (Kłodnica znajduje się na poziomie 206 m n.p.m. dopiero w Gliwicach-

Łabędach). W dnie niecki znajdują się nieutrwalone zalewiska. Duże zalewisko Wn 3/69, o 

powierzchni 13 ha, znajdujące się w sąsiedztwie Kłodnicy, zostało zagospodarowane jako zbiornik 

retencyjny, natomiast zalewisko Wn 3a/69 (6 ha) jest rekomendowane do zachowania jako część 

zbiornika retencyjnego. Odwadnianie całej zlewni jest oparte obecnie na systemie 5 pompowni. 

Profil podłużny koryta Cienkiej podlegał bardzo dużym przekształceniom. Na odcinku 

pomiędzy ul. Graniczną i Poloczka spadek koryta cieku znacznie się zwiększył. Poniżej ul. Granicznej, 

aż do linii kolejowej koryto zostało przełożone. Znaczne zwiększenie spadku nastąpiło też na odcinku 

ok. 300 m poniżej ul. Gliwickiej. Dalej dawne koryto Cienkiej praktycznie przestało istnieć. Ciek kończy 

się całkowicie sztucznym fragmentem koryta doprowadzającym wody do przepompowni. 

Potok Chudowski 
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Zmiany warunków odpływu dotyczyły zarówno koryta i doliny Potoku Chudowskiego jak i jego 

dopływów (ich charakterystyka poniżej). Wpływy eksploatacji skutkowały przekształceniami cieku 

w dolnym i częściowo środkowym biegu. Ujściowy odcinek (poniżej ul. Gliwickiej) został 

przebudowany i obwałowany (wały cofkowe). Średni spadek tego odcinka jest mały (ok. 0,1%). 

Odcinek ten oddzielony jest od wyżej położonej części koryta jazem, powyżej którego poziom wody 

wzrasta o ok. 1,5 m. Powyżej jazu, przez ok. 1,2 km, nachylenie koryta jest nieco większe (ok. 0,15%). 

Kolejny odcinek cieku do ujścia Potoku Ornontowickiego (km 2,3 do 3,0), cechuje znikomy spadek 

(poniżej 0,05%). Powyżej powstało, niewielkie (1 ha), płytkie zalewisko (Wn 54). W górę od zalewiska, 

aż do ul. Dworskiej spadek koryta się zwiększył, wynosi obecnie średnio 0,5%. Powyżej ul. Dworskiej 

wpływ eksploatacji na koryto i dolinę Potoku Chudowskiego nie występuje lub jest nieistotny. 

Najistotniejszym skutkiem przekształeń Potoku Chudowskiego jest zwiększenie zagrożenia 
powodziowego: powyżej ul. Gliwickiej oraz w rejonie zalewiska Wn 54. 

Potok Ornontowicki 

Dotychczasowe zmiany w obrębie koryta i doliny tego cieku, wynikające ze skutków 

eksploatacji, są ogólnie niewielkie. Przejawiają się zwiększeniem spadku cieku w odcinku ujściowym, 

poniżej ujścia Rowu O-3. 

Potok Beksza 

Zmiany profilu podłużnego cieku, wynikające bezpośrednio z osiadań terenu, wystąpiły 

w rejonie ujścia do Potoku Gierałtowickiego i powyżej. Na tym odcinku nastąpiło znaczne 

zredukowanie spadku koryta oraz zwiększenie podmokłości doliny. 

Potok Gierałtowicki 

Zlewnia tego cieku uległa bardzo dużym przekształceniom. Powstała głęboka niecka 

obniżeniowa, w obrębie której pojawiło się zalewisko Ws 54/1997. Zalewisko to zostało utrwalone. 

Jego powierzchnia wynosi obecnie 32 ha. Odpływ powierzchniowy Potokiem Gierałtowickim został 

mocno zabużony w wyniku zmian spadków koryta cieku, w tym powstania przeciwspadków. Aby 

umożliwić odpływ wód ze zlewni wybudowano przepompownię i zbiornik retencyjny. W ramach 

likwidacji zalewisk część doliny została wypełniona odpadami wydobywczymi. 

Potok Bujakowski 

Dotychczasowe wpływy eksploatacji węgla spowodowały wypłaszczenie doliny cieku powyżej 

ul. Dworcowej. W ślad za tym zmienił się też profil koryta. W rejonie Szybu VI KWK Budryk dla 

wyrównania spadku koryto zostało pogłębione. Obecnie miejscami dość mocno wcina się w dno 

doliny. Ogólnie spadki koryta zmniejszyły się, jednak koryto na całej długości ma wystarczającą 

przepustowość. 

Rów O-3 

Wpływy eksploatacji węgla w postaci obniżeń terenu koncentrowały się przy granicy 

z Mikołowem. W tym rejonie, ze względu na duże spadki doliny zmiany jej profilu podłużnego 

(zmniejszenie spadku) nie spowodowały istotnych konsekwencji dla odpływu powierzchniowego. 

Potok Paniówka 

Dotychczasowa eksploatacja doprowadziła do zmian nachylenia doliny i koryta, w taki sposób, 

że wyraźnie zwiększył się spadek w górnym biegu cieku, natomiast na odcinku powyżej ul. Brzeg 

wystąpiły przeciwspadki. Obecnie odwadnianie zlewni oparte jest na pracy pompowni. Z najniższej 
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części niecki wody są tłoczone rurociągiem poniżej ul. Brzeg, gdzie koryto cieku odzyskuje możliwość 

grawitacyjnego prowadzenia wód. W dnie niecki wybudowano dwa suche zbiorniki retencyjne. 

Rów CH-10 

Wpływ eksploatacji górniczej na warunki odpływu w zlewni Rowu CH-10, jak i profil cieku są 

ogólnie niewielkie. Nastąpiły zmiany spadków koryta, które jednak nie powodują istotnych utrudnień 

w przepływie wód. 

Potok Bojkowski 

Dotychczasowa eksploatacja w zlewni Potoku Bojkowskiego była bardzo intensywna. 

Największe obniżenia terenu wystąpiły w środkowym biegu cieku. Skutkiem tego jest powstanie 

rozległej i głębokiej niecki bezodpływowej oraz załamanie profilu podłużnego koryta. Przy granicy 

gminy spadek cieku jest obecnie bardzo duży (ponad 2%). W normalnych warunkach tak duży spadek 

jest charakterystyczny dla potoków górskich. Dalej w pobliżu dna niecki spadek się szybko zmniejsza. 

Następnie przez ok. 800 m (od. ul. Obrońców Granicy do ul. Powstańców Śl.) występują 

przeciwspadki. Średnie nachylenie koryta dla tego odcinka wynosi -1,1%. Poniżej ul. ks. Roboty profil 

koryta cieku jest już tylko nieznacznie zmieniony. Średni spadek koryta od tego miejsca aż do Potoku 

Ornontowickiego wynosi 0,4%. 

Powierzchnia powstałej niecki bezodpływowej wynosi 95 ha, a jej głębokość ok. 9 m. W dnie 

niecki powstało zalewisko (Wn 18/80). Jest ono w trakcie likwidacji (zasypywania). Podczas powodzi 

w 2010 r. dno niecki było zalane. Obecnie odwadnianie górnej i środkowej części zlewni tego cieku, 

w tym niecki odbywa się poprzez pompownię zlokalizowaną przy ul. Obrońców Granicy. W tym rejonie 

powstały też dwa zbiorniki retencyjne – stabilizujące pracę pompowni. 

Promna 

Dolina tego cieku podlegała wpływom górniczym na całym gierałtowickim odcinku, przy czym 

obniżenia terenu były zróżnicowane. Spowodowało to powstanie zalewiska Wn 42/85 w ujściowym 

fragmencie doliny oraz podmokłości w rejonie ul. Leśnej. Profil podłużny koryta uległ największym 

zmianom powyżej ul. Borowej, gdzie nastąpiło zmniejszenie spadków do poziomu ok. 0,1% oraz 

poniżej tej ulicy do zalewiska – wzrost spadku. Na całym odcinku utrzymany został odpływ 

grawitacyjny. 

Wody podziemne 

Wieloletni drenaż górotworu w obrębie utworów karbonu, związany z działalnością kopalń 

węgla kamiennego, spowodował w zasadzie całkowite zdrenowanie zasobów statycznych w 

przystropowej partii skał karbońskich. Dopływ do wyrobisk kopalnianych pochodzi głównie ze 

sczerpywania zasobów dynamicznych i traconych wód technologicznych. Bardzo małe zawodnienie 

charakteryzuje Ruch „Knurów” KWK „Knurów-Szczygłowice”. Średni sumaryczny dopływ wody do 

wyrobisk górniczych wynosi ok. 1,15 m3
 /min, głównie wód miernie zasolonych i solanek. Całkowity 

dopływ wód do wyrobisk KWK „Budryk” wynosi ok. 4,55 m3/min, w tym 1,15 m3/min stanowią wody 

słodkie (są ujmowane i wykorzystywane do celów przeciwpożarowych). 

Deformacje powierzchni terenu powodują także odkształcenia powierzchni spływu wód 

podziemnych, co skutkuje zmianami ich spadków hydraulicznych i zaburzeniami układu i dynamiki 

krążenia wód w górotworze. W czwartorzędowym, pierwszym poziomie wodonośnym dochodzi do 
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obniżenia lub podniesienia się średniego położenia zwierciadła wody. W obrębie głębszych niecek 

obniżeniowych, zwłaszcza niecek położonych w obrębie dolin cieków, dochodzi do okresowego, a 

miarę pogłębiania niecki stałego występowania wód pierwszego poziomu wodonośnego powyżej 

powierzchni terenu. Rozległe i głębokie niecki bezodpływowe o dnach obniżonych poniżej dna doliny 

oraz poziomu wody w Kłodnicy – rzeki, która w warunkach normalnych była bazą drenażu 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego, narażone są na okresowy lub stały napływ wód 

gruntowych. Utrzymanie poziomu wód gruntowych poniżej rzędnych terenu wymaga prowadzenia 

odwadniania za pomocą pomp. 

Odpady wydobywcze, których duże ilości są zdeponowane w dnie doliny Kłodnicy oraz w jego 

sąsiedztwie, stanowią źródło zanieczyszczeń mogących lokalnie wpływać negatywnie na jakość wód 

podziemnych. Stanowią potencjalne zagrożenie dla jakości wód GZWP nr 331, ponieważ odpady 

zalegają bezpośrednio nad częściowo odkrytym hydrogeologicznie Zbiornikiem. Kontrola jakościowa 

dokonywana w ramach państwowego monitoringu środowiska wykazuje utrzymywanie się III klasy 

jakości elementów fizykochemicznych wód GZWP nr 331 (punkt monitoringu w Rudzie Śląskiej) oraz 

całości Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 133 (od 2016r. - JCWPd nr 129, w nieco 

zmienionych granicach), która to jednostka obejmuje obszar całej Gminy (najbliżej położony jest punkt 

pomiarowy w Paniowach). Bezpośredni monitoring zanieczyszczeń ługowanych ze zdeponowanych 

odpadów nie jest prowadzony. 

Presja na wody podziemne GZWP nr 331 powodowana skutkami podzeimnej eksploatacji 

węgla jest podstawowym motywem sposobu delimitacji granic projektowanego obszaru ochronnego 

Zbiornika. 

I.4.3. Wpływ na jakość środowiska 

Pogorszenie jakości środowiska w wyniku działalności górniczej wiąże się również z presją na 

gleby, powietrze atmosferyczne, oddziaływaniem na stan chemiczny wód oraz oddziaływaniem 

akustycznym. 

W obrębie Gminy Gierałtowice znajduje się fragment formalnie zamkniętego składowiska 

odpadów wydobywczych „Sośnica”, eksploatowanego przez KWK „Sośnica”. Składowisko znajduje się 

u zbiegu granic gmin: Gierałtowice, Zabrze i Gliwice, zostało ulokowane w dolinie Kłodnicy oraz 

dolinie ujściowego odcinka Potoku Bielszowickiego (całkowita powierzchnia wynosi ok. 135 ha). 

Część obiektu położona w obrębie Gminy Gierałtowice jest zrekultywowana w docelowej formie. W 

sąsiedztwie prowadzone jest kształtowanie terenu zwału Sośnica poprzez podniesienie do rzędnej 

270 m n.p.m. wraz z zagospodarowaniem w kierunku rekreacyjnym. 

Od 1999 r. prowadzono prace naprawcze i rekultywacyjne związane 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 oraz ok. 23,8 ha w granicach Zabrza, platformę odcinającą zalewisko Wn 3/69 od Kłodnicy (ok. 

13 ha) oraz obwałowania Kłodnicy i ujściowego odcinka Potoku Chudowskiego. Aktualnie formowany 

jest nasyp wykonywany z odpadów wydobywczych, o kubaturze ponad 230 tys. m3, na którym 

zlokalizowany będzie rów zrzutowy z budowanej pompowni w rejonie ul. Wieczorka w Przyszowicach. 

Na południe od Gierałtowic w ramach odzysku odpadów wydobywczych wypełniono ok. 11 ha terenów 

w dolinie Potoku Gierałtowickiego w celu likwidacji zalewiska Ws 79/1993. W gruntach i wodach 

gruntowych wokół miejsc depozycji większych ilości odpadów wydobywczych, w tym również w 
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sąsiedztwie obiektów wyposażonych w systemy drenażu, występują podwyższone stężenia chlorków i 

siarczanów. Funkcjonowanie obiektów gospodarki odpadami wydobywczymi a w szczególności 

prowadzenie odzysku tych odpadów poza instalacjami na powierzchni terenu do wypełniania obniżeń 

powoduje redukcję obszarów z glebami w pełni wykształconymi. Szacuje się, że w związku z 

działalnością kopalń węgla kamiennego, na ponad 3% powierzchni gminy gleby uległy całkowitemu 

zniszczeniu (tereny zakładów górniczych, nasypy, zalewiska). Ponadto, w wielu miejscach, w wyniku 

znaczących zmian warunków wilgotnościowych, doszło do obniżenia wartości bonitacyjnych gleb. 

Niekorzystne przeobrażenia pedosfery koncentrowały się głównie w rejonach deponowania odpadów 

wydobywczych, gdzie mogło dochodzić również do zanieczyszczania gleb, w sąsiadujących z nimi 

kompleksach użytków rolnych, m.in. metalami ciężkimi. 

O ile używanie odpadów wydobywczych do formowania wałów przeciwpowodziowych oraz 

innych prac hydrotechnicznych nie ma alternatywy wobec skali niezbędnych robót, to wykorzystanie tych 

odpadów wyłącznie w celu wypełniania terenów uznanych za niekorzystnie przekształcone jest często 

niekorzystne dla środowiska przyrodniczego, gdyż uniemożliwia się kształtowanie cennych przyrodniczo 

siedlisk wodno – błotnych. Szczególnie negatywnie należy ocenić sposób likwidacji zalewiska Wn-35 i 

wysokość zasypania dna doliny Kłodnicy, ponieważ przyczyniono się w ten sposób do zwiększenia 

zagrożenia powodziowego w sąsiednich odcinkach doliny. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie odzysku poza instalacjami i urządzeniami [Dz.U. 2015, 

poz. 796] obecnie nie byłoby możliwe wykonanie tego przedsięwzięcia. 

Oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego jest znikome. Na terenie Gminy znajduje 

się tylko Szyb VI KWK „Budryk”, który jest szybem wdechowym - nie ma z niego emisji metanu do 

atmosfery wraz z wyrzucanym zużytym powietrzem. W 2015r uruchomiono natomiast przy tym szybie 

stację odmetanowania – ujmowany gaz od 2016 r. będzie wykorzystywany do produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej. Szyb wydechowy „Aniołki” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” jest 

najbliżej położonym miejscem emisji metanu do atmosfery. 

W wyniku działalności wydobywczej kopalń do wyrobisk dopływają wody, w tym wody miernie 

zasolone lub solanki o bardzo wysokiej mineralizacji, które pompowane są na powierzchnię. Wody 

dołowe pochodzące z odwodnienia kopalń częściowo wykorzystywane są wraz z popiołami 

paleniskowymi z elektrowni i odpadami wydobywczymi w zrobach na dole kopalń w celach profilaktyki 

przeciwpożarowej i likwidacji zbędnych wyrobisk. Dodatkowo używa się ich do uzupełnienia obiegów 

wodnych zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Nadmiar wód wprowadzany jest do wód 

powierzchniowych. W granicach gminy Gierałtowice nie ma punktów zrzutu zasolonych wód dołowych 

do cieków powierzchniowych, natomiast znaczący poziom zasolenia występuje w wodach Kłodnicy, 

do której zrzuca zasolone wody kilka kopalń zlokalizowanych w górnej części zlewni. 

Praca urządzeń i instalacji na terenie Szybu nr VI jest źródłem emisji hałasu. KWK „Budryk” 

nie posiada obecnie danych określających zasięg oddziaływania akustycznego tego szybu. W piśmie 

TMG.543-13/15 z dn. 02.07.2015r. przedsiębiorca zawarł wniosek o utrzymanie dotychczasowego 

dystansu terenów zabudowy mieszkaniowej od terenu szybu. Wniosek ten nie ma podstaw 

formalnych, gdyż zgodnie z treścią art. 144, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska [Tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.] eksploatacja instalacji nie powinna powodować 

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma 

tytuł prawny, a możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla zakładu górniczego nie 

jest możliwa z uwagi na zamkniętą listę przedsięwzięć, dla których taka możliwość została 

dopuszczona w art. 135, ust. 1. Tym niemniej ze względu na unikanie konfliktów przestrzennych oraz 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PROBLEMOWE W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ GÓRNICZYCH DLA GMINY GIERAŁTOWICE 

  24 

dla zachowania zwartego charakteru osiedli zaleca się nie przeznaczać terenu w sąsiedztwie Szybu 

VI do zabudowy, a w szczególności nie wyznaczać rodzajów terenu podlegających ochronie przed 

hałasem. 
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II. PROGNOZA ZMIAN W ŚRODOWISKU, KTÓRE WYSTĄPIĄ 
W WYNIKU PLANOWANEJ EKSPLOATACJI KOPALIN 

Prognozowanie skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku planowanej eksploatacji 

kopalin opiera się o dane prognostyczne wpływów na powierzchnię terenu udostępnione przez 

przedsiębiorców górniczych na potrzeby niniejszego opracowania. Pewność tych prognoz maleje ze 

wzrostem dystansu czasowego planowanej eksploatacji w stosunku do roku 2015, przyjętego za 

bazowy. Trzeba mieć na uwadze, że w trakcie robót górniczych mogą ujawnić się warunki geologiczno 

– górnicze zmuszające przedsiębiorców do weryfikacji zamierzeń - rezygnacji z eksploatacji 

niektórych pokładów lub projektowanych ścian wydobywczych oraz, ewentualnie, podejmowania w to 

miejsce wydobycia z innych części złóż, obecnie nieuwzględnianych w planach eksploatacyjnych. 

Czynniki ekonomiczne oraz polityczne także mogą wpływać na zmiany planów eksploatacji. Można 

przyjąć, że rzeczywiste wpływy na powierzchnię terenu w okresie pozostałym do końca 

obowiązujących koncesji (2019/2020r.) odpowiadać będą prognozie lub będą tylko nieznacznie 

odmienne. Im dalej w przyszłość wybiega prognoza, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo jej 

trafności oraz wzrasta prawdopodobieństwo konieczności jej weryfikacji2. 

II.1. WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ TERENU 

II.1.1. Obniżenia i odkształcenia powierzchni terenu do końca obowiązujących 
koncesji 

Według danych przekazanych przez przedsiębiorców górniczych na potrzeby niniejszego 

opracowania, w latach 2015 – 2019/2020 prawie cały obszar gminy Gierałtowice będzie w zasięgu 

oddziaływania podziemnej eksploatacji węgla kamiennego, a odkształcenia mają mieścić się 

w zakresie I – III kategorii. Poza wpływami znajdować się będą: 

- węzeł autostrad A1 i A4 „Sośnica” wraz z terenami bezpośrednio sąsiadującymi oraz teren wzdłuż 
ul. Granicznej między ul. Wolności i ul. Gliwicką w Przyszowicach (teren górniczy „Sośnica III”), 

- teren położony na zachód od ul. Granicznej, na odcinku na południe od ul. Topolowej w 
Gierałtowicach oraz tereny przy granicy gminy w Gierałtowicach, na południe od rejonu ul. 
Chopina, przez zachodnią część zalewiska Ws 54/1997 po teren leśny przy autostradzie A1, 
w tym fragment filara ochronnego dla szybu Aniołki3 znajdujący się w granicach Gminy (teren 
górniczy „Knurów”), 

- rejon zalewiska Wn 42/85 na północ od Paniówek (teren górniczy „Makoszowy II”). 

  W obrębie terenu górniczego „Sośnica III” największe wpływy ujawnią się w rejonie ul. 

Gierałtowickiej między Gierałtowicami i Przyszowicami, gdzie na największym obszarze mogą 

wystąpić odkształcenia do III kategorii, a obniżenia maksymalne przekroczą 4 m. Obszar objęty 

odkształceniami III kategorii sięgnie rejonu ul. Kopernika, gdzie będą nakładać się wpływy 

KWK „Sośnica” i KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”. We wschodniej części Gierałtowic, 

w rejonie ulic: Szkolnej – Wilsona – Karola Miarki maksymalne obniżenia terenu przekroczą 2 m, 

                                                 
2 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Zabrzu Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy” z 
siedziba w Zabrzu oszacowała dokładność długoterminowej (do 2040r.) prognozy wpływów eksploatacji na ok. 
30% (pismo TMG/5203-10/2015 z dn. 10.08.2015r.) 
3 Filar ustanowiony decyzją OUG Gliwice L.dz. 5352-442-4307/60/Zyg/K z dn. 21.12.1960r. 
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a odkształcenia będą II - III kategorii. Obniżanie powierzchni w tym rejonie prowadzi do rozszerzania 

się największej w Gminie niecki bezodpływowej na kolejne tereny zwartej zabudowy. Odkształcenia 

sięgające II – III kategorii wystąpią również w strefie od ul. Wolności w Przyszowicach po zalewisko 

Wn 3/69. Maksymalne obniżenia w tym rejonie przekroczą 1 m, mieszcząc się w obrębie istniejącej 

niecki bezodpływowej. Odkstałcenia II i III kategorii oraz obniżenia maksymalne ponad 1 m 

spodziewane są również w rejonie zalewiska Wn 18/80. Łagodniejsze deformacje ciągłe (I – II 

kategorii), przy maksymalnych obniżeniach ponad 1 m, spodziewane są na południe od ul. Tuwima 

i ul. Krótkiej. 

W granicach terenu górniczego „Knurów” odkształcenia do III kategorii oraz obniżenia 

maksymalne przekraczające 3 m spodziewane są w centralnej części Gierałtowic (rejon ulic: 

Paderewskiego – Targowej). Obniżenia w tym rejonie spowodują niewielkie przesunięcie niecki 

bezodpływowej na obszar zwartej zabudowy. Na południe od Gierałtowic rozległe tereny otwarte 

objęte będą odkształceniami III kategorii oraz obniżeniami maksymalnymi 2 - 3 m. W większości 

obszar ten obejmą także wpływy KWK „Budryk”, a obszar objęty w całości odkształceniami III kategorii 

oraz obniżeniami ponad 3 m sięgnie prawie do rejonu Szybu VI KWK „Budryk” na terenie górniczym 

„Ornontowice I” i wykraczać będzie poza południową granicę Gminy. Maksymalne obniżenia wyniosą 

w rejonie Kolonii Beksza ponad 4 m. W rejonie Chudowa spodziewane są odkształcenia II – III 

kategorii oraz obniżenia przeważnie przekraczające wartość 3 m. W rejonie filara ochronnego 

wyznaczonego dla obszaru oraz dla obiektów Szybu VI4 obniżenia będą w przedziale 1 – 2 m, 

a odkształcenia nie przekroczą II kategorii. 

W obrębie terenu górniczego „Makoszowy II” cztery niecki obniżeniowe o głębokości mniejszej 

niż 2 m oraz z odkształceniami II – III kategorii obejmą większość obszaru zabudowy Paniówek. 

Powiększy się zasięg niecki bezodpływowej między ul. Brzeg i ul. Gliwicką. W rejonie ulic: Zabrskiej – 

Słonecznej – Swodoby prognozowane są odkształcenia I kategorii. We wschodniej części istniejącej 

niecki bezodpływowej w sąsiedztwie Kłodnicy wystąpią obniżenia do 0,65 m oraz odkształcenia I – II 

kategorii. 

Rozkład przestrzenny obniżeń oraz odkształceń powierzchni terenu w omawianym okresie 

prezentuje mapa nr 2. 

II.1.2. Obniżenia i odkształcenia terenu w okresie planowanych nowych koncesji 

W okresie między 2020 a 2040 rokiem, a w przypadku KWK „Budryk” między 2019 a 2044 

rokiem projektowana jest eksploatacja ze wszystkich czterech złóż węgla kamiennego zalegających 

pod terenem gminy Gierałtowice, na podstawie koncesji, o jakie przedsiębiorcy planują się ubiegać 

w najbliższych latach. 

Obszary nie objęte wpływami eksploatacji górniczej w tym okresie zasadniczo pozostaną 

te same, różny jednak będzie ich zasięg: 

- w rejonie węzła autostrad A1 i A4 „Sośnica” wraz z terenami bezpośrednio sąsiadującymi oraz 
teren wzdłuż ul. Granicznej między ul. Wolności i ul. Gliwicką w Przyszowicach (teren złoża 
Sośnica) obszar wolny od wpływów powiększy się o teren w rejonie zalewiska Wn 3a/69, 

                                                 
4 Filar ustanowiony decyzją OUG w Gliwicach L.dz.52/1/88 z dnia 30.06.1988r. 
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- w obrębie złoża Knurów poza wpływami eksploatacji górniczej pozostanie tylko niewielki, zachodni 
fragment zalewiska Ws 54/1997 oraz część sąsiadującego lasu i fragment autostrady A1 (w tym 
fragment filara ochronnego dla szybu Aniołki znajdujący się w granicach Gminy), 

- w rejonie zalewiska Wn 42/85 na północ od Paniówek (teren złoża Makoszowy) obszar nie 
podlegający odkształceniom będzie mniejszy. 

W granicach złoża Sośnica największe obniżenia (maksymalnie ponad 10 m) mogą mieć 

miejsce w rejonie ul. Gierałtowickiej i stacji kolejowej Przyszowice. Do ponad 8 m może obniżyć się 

powierzchnia terenu w rejonie ul. Korfantego i ul. Południowej w Gierałtowicach, a do ponad 7 m – 

obszar między ul. Kolejową i ul. Graniczną (między Gierałtowicami i Przyszowicami). W przeważającej 

części tych rejonów prognozowane są odkształcenia III i IV kategorii. Deformacje ciągłe IV kategorii 

mają objąć m.in. części obszarów zwartej zabudowy na północy Gierałtowic oraz południową część 

Przyszowic.  

W północnej części Przyszowic, w rejonie ulic: Gliwickiej – Brzozowej – Morcinka maksymalne 

obniżenia mogą sięgnąć ponad 3 m. Spodziewane są odkształcenia I - III kategorii, a na 

przeważającej części obszaru II lub III kategorii. W rejonie ulic: Szkolnej – Wilsona – Karola Miarki 

maksymalne obniżenia terenu wyniosą 2 - 3 m, co spowoduje dalszą ekspansję obszaru 

bezodpływowego w głąb terenu zwartej zabudowy Przyszowic. 

W granicach złoża Knurów prognozowane są obniżenia do 4 – 5 m w rejonie ulic: Zgrzebnioka 

– Obrońców Granicy – Paderewskiego (istniejąca niecka bezodpływowa), do 2 – 3 m na terenie 

zwartej zabudowy Gierałtowic (a do 5 m na wschodnim skraju tej miejscowości – rejon ul. Stachury 

i ul. Piontka). Na południe od Gierałtowic teren generalnie będzie się przechylał w kierunku 

południowo – wschodnim, ku granicy złoża Budryk. W rejonie ujścia Potoku Beksza do Potoku 

Gierałtowickiego obniżenia mogą lokalnie przekroczyć 11 m. Rozległy obszar obniżeń obejmie 

również całą północno – zachodnią część złoża Budryk (wartości obniżeń wynieść mają przeważnie 5 

- 9 m). Prognozowane są odkształcenia I – III kategorii, ze zdecydowaną dominacją terenów 

odkształceń III kategorii, które mają wystąpić także w prawie całej części terenu złoża Budryk 

znajdującej się w granicach gminy Gierałtowice. Wyjątkiem jest rejon Szybu VI KWK „Budryk”, gdzie 

prognozowane są odkształcenia II kategorii, a obniżenia powierzchni terenu szybu nie będą 

przekraczać 1 m. W rejonie Chudowa duży obszar obejmą obniżenia w przedziale 7 – 8 m. 

W granicach złoża Makoszowy prognozowane są odkształcenia I – III kategorii. Obszar 

odkształceń III kategorii obejmie całe sąsiedztwo złoża Budryk. Skala deformacji będzie wynikiem 

nakładania się wpływów eksploatacji prowadzonej w obu złożach. Największe obniżenia (5 – 6 m) 

spodziewane są między ul. Sosnową i ul. Leśną. W środkowej części Paniówek mają wystąpić 

odkształcenia III kategorii, a obniżenia maksymalne mogą przekroczyć 3 m. III kategoria odkształceń 

spodziewana jest także w rejonie ul. Brzeg, natomiast obniżenia mają tam wynosić ok. 2 m. Pod 

Kłodnicą prognozuje się obniżenia ponad 1 m w pasie obejmującym stoliwo usypane w dnie niecki 

obniżeniowej, na odcinkach dna doliny leżących powyżej i poniżej prognozuje się obniżenia mniejsze 

niż 1 m. 

W wyniku obniżeń terenu w wielu miejscach pozmieniają się kąty nachylenia terenu. 

Powstaną nowe lub rozwiną się istniejące niecki bezodpływowe (zmniejszy się jedynie zasięg 

przegłębienia doliny Rowu CH-1). Skala obniżeń będzie miała reperkusje dla funkcjonowania linii 

kolejowej nr 149 oraz sieci infrastruktury technicznej, a także może zagrażać podtopieniami obszarów 

zabudowanych w stopniu większym niż obecnie. 
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Rozkład przestrzenny obniżeń oraz odkształceń powierzchni terenu w okresie 2019/2020 - 

2040/2044 prezentuje rys. 2 oraz mapa nr 3. 

Rys. 2. Prognozowany wpływ eksploatacji węgla kamiennego w okresie planowanych nowych koncesji 

(2020-2040r, KWK "Budryk" - 2019-2044r.) 
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II.1.3. Obniżenia i odkształcenia terenu po 2040/2044 roku - do wyczerpania 
zasobów złóż 

Prognoza dla tak odległej przyszłości została opracowana jedynie dla kopalń Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej S.A. i dotyczy okresu trzydziestu kilku lat. Wpływami eksploatacji węgla miałaby być 

objęta cała południowa część Gminy, w tym Gierałtowice – z wyjątkiem rejonu ul. Ligonia, Chudów – 

w całości, oraz południowa część Paniówek – po południową część ul. Ogrodowej, ul. Wiśniową oraz 

ul. Sosnową. Przewiduje się wystąpienie odkształceń I – III kategorii (z przewagą obszarów objętej III 

kategorią deformacji). W Gierałtowicach część środkowa, południowo – zachodnia oraz rejon ulic : 

Zgrzebnioka – Obrońców Granicy ma znajdować się w obrębie III kategorii odkształceń. Największa 

niecka obniżeniowa prognozowana jest na południe od ul. ks. Roboty oraz na zachód od ul. Kolonia 

Beksza. Maksymalne obniżenia mają przekroczyć 10 m bezpośrednio na wschód od zalewiska Ws 

54/1997. Obniżenia w rejonie ulic: Zgrzebnioka – Obrońców Granicy mogą maksymalnie wynieść 

nieco ponad 3 m. Na wschód od ul. Kolonia Beksza w kolejnej dużej niecce mogą powstać obniżenia 

maksymalnie do ponad 6 m, w tym w rejonie ujścia Potoku Gierałtowickiego do Potoku 

Ornontowickiego. Skala obniżeń w obu nieckach na południe od Gierałtowic jest na tyle duża, że po 

zsumowaniu z obniżeniami przewidywanymi w okresie wcześniejszym może powstać tu rozległa 

niecka bezodpływowa obejmująca obszary dolin i przydolinne większości cieków. 

W przeważającej części Chudowa spodziewane są odkształcenia III kategorii, a w części 

południowej zabudowy tej miejscowości – II kategorii. Chudów obejmą obniżenia sięgające 

maksymalnie ponad 5 m w rejonie ulic Ogrodowej – Jaśminowej. W rejonie Szybu VI prognozowane 

są odkształcenia I – II kategorii oraz obniżenia poniżej 1 m. 

Rozkład przestrzenny obniżeń oraz odkształceń powierzchni terenu w omawianym okresie 

przedstawiono na rys. 3 oraz na mapie nr 3. 

Rozkład przestrzenny i wartości scharakteryzowanych w rozdziałach II.1 – II.3 obniżeń 

powierzchni terenu wraz z aktualnym na 2015 r. numerycznym modelem terenu stanowiły podstawę 

do skonstruowania modeli terenu w horyzontach końca każdego z rozpatrywanych okresów 

działalności górniczej. Stanowią one podstawę do prognozowania zasięgu niecek bezodpływowych 

w trzech rozpatrywanych horyzontach. Wygenerowano także rozkład i wartości obniżeń całkowitych 

jako sumę obniżeń w kolejnych okresach, co przedstawione jest na mapie nr 5. 
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Rys. 3. Prognozowany wpływ eksploatacji węgla kamiennego po roku 2040/44 - do wyczerpania 

zasobów (dla złóż Budryk i Knurów) 
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II.1.4. Deformacje nieciągłe, wstrząsy górotworu 

Deformacje nieciągłe 

Deformacje nieciągłe w ubiegłych latach licznie występowały przede wszystkim na terenach 

intensywnej eksploatacji w Gierałtowicach, w obrębie strefy podkenozoicznych wychodni uskoku 

Knurowskiego. Strefa deformacji nieciągłych przebiega pasmowo przez Gierałtowice, od granicy 

z obszaru górniczego „Sośnica III” poprzez ulice: K. Miarki, ks. Roboty, Powstańców, Sienkiewicza 

oraz poprzez ulice: ks. Roboty, Powstańców Śląskich, Ogrodową, Paderewskiego, Mickiewicza, 

Sienkiewicza, Chopina i Graniczną. Odnotowano tam występowanie kilkudziesięciu uskoków 

terenowych w granicach od 0,05 - 0,7m. Zagrożenie wystąpienia deformacji nieciągłych w formie 

liniowej związane jest ze zbliżaniem się projektowanej eksploatacji górniczej w rejon stref uskokowych 

w pokładach i nakładaniem krawędzi eksploatacyjnych. W kolejnych latach należy liczyć się 

z ponownym występowaniem progów lub szczelin we wskazanym rejonie. 

W obszarze górniczym „Makoszowy II” z aktywnością uskoku Knurowskiego wiązano 

wystąpienie deformacji nieciągłych w ulicach: Strażackiej, Działkowej, Skotnickiej, Gliwickiej 

i Zabraskiej (przy ul. Słonecznej) w Paniówkach. Według informacji służb mierniczych KWK 

„Makoszowy” od czasu sporządzenia Opracowania ekofizjograficznego obszaru Gminy Gierałtowice 

w 2011 r., nie powstały w tej strefie nowe deformacje nieciągłe, a strefę aktywności uskoku 

w bieżącym Planie Ruchu przedstawiono nieco przesuniętą w kierunku wschodnim. Wystąpienie 

progów odnotowano również w ul. Gliwickiej w Paniówkach (dalej w kierunku zachodnim) oraz w ul. 

Zabrskiej na północ od Paniówek. W obszarze górniczym „Sośnica III” kilka deformacji nieciągłych 

odnotowano na krawędziach niecek obniżeniowych w jezdniach ul. Gliwickiej i ul. Makoszowskiej, 

a także w ul. Brzeg w Przyszowicach.  

W przyszłości można spodziewać się ponownego pojawiania się deformacji nieciągłych 

w rejonach ich dotychczasowego występowania oraz między Przyszowicami i Gierałtowicami (w 

strefie objętej odkształceniami IV kategorii w latach 2020-2040), na krawędziach pogłębiających się 

niecek obniżeniowych. W przyszłości za najbardziej prawdopodobne miejsce ponowienia się 

deformacji nieciągłych wskazuje się rejon ul. Brzeg w Przyszowicach. 

Według informacji KWK „Budryk” nie notowano dotychczas deformacji nieciągłych w 

granicach obszaru górniczego „Ornontowice I”. Wystąpienie liniowych deformacji nieciągłych w 

kolejnych latach jest bardzo mało prawdopodobne, ewentualnie mogłyby się pojawić na terenach 

rolnych wokół Chudowa. 

 Zarejestrowane deformacje nieciągłe oraz strefę aktywności uskoku przedstawiono na 

mapie nr 1. 

Wstrząsy górotworu 

Wpływ eksploatacji złóż węgla na powierzchnię terenu przejawia się również wstrząsami 

górotworu generowanymi robotami górniczymi. W większości są to wstrząsy o niskich energiach, 

sporadycznie odnotowuje się występowanie wstrząsów wysokoenergetycznych, rzędu 105 - 107J. 

Występujące wstrząsy wywołują na powierzchni terenu drgania o zróżnicowanych wartościach 

przyspieszeń, zależnie również od odległości od miejsca i głębokości wystąpienia wstrząsu w 

górotworze oraz właściwości tłumiących skał nadkładu. 
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Prognozy występowania wstrząsów indukowanych działalnością górniczą oraz rozkładu 

maksymalnych przyspieszeń drgań gruntu na powierzchni terenu sporządza się na krótkie okresy 

czasu, zasadniczo w cyklach kolejnych Planów ruchu. Według aktualnych prognoz wstrząsy te mogą 

powodować w gminie Gierałtowice wystąpienie drgań gruntu na powierzchni terenu o 

przyspieszeniach do ok.: 

- 400 mm/s2 – generowanych eksploatacją węgla przez KWK „Budryk”, na obszarze obejmującym 

głównie tereny otwarte lecz także zabudowę Kolonii Beksza, 

- 350 mm/s2 – generowanych wydobyciem prowadzonym przez KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch 

„Knurów” , w tym w rejonie zabudowy Gierałtowic przy ulicach Wyzwolenia oraz Kolejowej, a także 

w rejonie autostrady A1, 

- 220 mm/s2 – generowanych przez KWK „Makoszowy” w rejonie ulic: Gliwickiej i Skotnickiej w 

Paniówkach, 

- 160 – 200 mm/s2 – generowanych przez KWK „Sośnica” w zachodniej części Przyszowic. 

Rozkład izolinii maksymalnych przyspieszeń drgań gruntu generowanych wskutek eksploatacji 

górniczej prowadzonej przez kopalnie węgla kamiennego w rejonie gminy Gierałtowice przedstawiono 

na mapie nr 2. 

Według górniczej skali intensywności drgań GSI-GZWKW do oceny skutków oddziaływania 

wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż węgla kamiennego w zakładach górniczych Kompanii 

Węglowej S.A. na obiekty budowlane i na ludzi (w wersji opracowanej w 2012r.), w pomocniczym 

wariancie skali, wartości przyspieszeń drgań gruntu na powierzchni długotrwałych (> 3 s.) w 

przedziale 300 - 600 mm/s2 lub krótkotrwałych (do 1,5 s) w przedziale 600 - 900 mm/s2 odpowiadają II 

stopniu intensywności. Uciążliwość drgań o takich wartościach określono jako średnią, są one silnie 

odczuwane przez ludzi. W budynkach o dobrym stanie technicznym może występować w 

pojedynczych przypadkach nieznaczne powiększanie się istniejących uszkodzeń elementów 

niekonstrukcyjnych budynków (wydłużanie zarysowań i pęknięć, odpadanie niewielkich fragmentów 

odspojonych tynków, odspajanie słabo przyklejonych płytek ceramicznych, odpadanie uszkodzonych 

fragmentów gzymsów, intensywniejsze poluzowania cegieł kominów murowanych, intensywniejsze 

poluzowania dachówek do ich obsuwania się włącznie, intensyfikacja zarysowań na stykach 

elementów konstrukcyjnych, intensyfikacja zarysowań na stykach wadliwie wykonanych okładzin z płyt 

kartonowo – gipsowych), a w budynkach o dużym naturalnym zużyciu i w złym stanie technicznym 

powiększanie się w/w uszkodzeń może być częste. Drgania są całkowicie nieszkodliwe dla elementów 

konstrukcyjnych, jedynie w górnym zakresie przedziału II stopnia intensywności w budynkach o 

uszkodzonych elementach konstrukcyjnych może nastąpić przyrost uszkodzeń. Drgania II stopnia 

intensywności mogą w pojedynczych przypadkach skutkować uszkodzeniami obiektów liniowej 

infrastruktury technicznej, szczególnie w starych instalacjach, w miejscach ich łączenia. 

Pierwszy (I) stopień w skali GSI-GZWKW odpowiada przyśpieszeniom drgań gruntu w 

granicach 180 –  300 mm/s2 o czasie trwania >3 s. lub 180 – 600 mm/s2 o czasie trwania do 1,5 s. 

Drgania mogą być zauważalne lub silnie odczuwane przez ludzi, natomiast tylko w nielicznych 

przypadkach następuje powiększanie się istniejących niekonstrukcyjnych uszkodzeń budynków – 

wyłącznie będących w złym stanie technicznym. 

Należy mieć na uwadze możliwość pewnego zwiększenia się intensywności drgań gruntu 

w kolejnych latach. Prognozowane wstrząsy należy uwzględnić przy projektowaniu i realizacji 

obiektów budowlanych. 
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II.2. WPŁYW NA STOSUNKI WODNE 

II.2.1. Niecki bezodpływowe, zalewiska 

Perspektywa do 2020 r. (koniec obowiązujących koncesji) 

Nastąpią nieznaczne zmiany zasięgu niecek, polegające głównie na zwiększaniu ich 

powierzchni. Nie przewiduje się natomiast pojawienia nowych niecek bezodpływowych. Największe 

z istniejących niecek: w Przyszowicach i na północ od Paniówek zwiększą swój zasięg w kierunku 

południowym przeciętnie o kilkadziesiąt metrów, chociaż miejscami o ponad 100 m. Niecka 

bezodpływowa w dolinie Potoku Paniówka zwiększy się we wszystkich kierunkach, natomiast 

w dolinie Potoku Bojkowskiego przesunie się nieco w kierunku południowo-wschodnim. Istniejące 

zalewiska nie powinny zmienić istotnie swego położenia. Nie przewiduje się też pojawienia nowych, 

chociaż zwiększy się zagrożenie pojawieniem zalewiska w obrębie niecki przy ul. Polnej 

w Przyszowicach. Na zwiększenie zasięgu zalewisk w tym okresie może też wpłynąć ogólne 

podniesienie się I poziomu wód podziemnych (w 2015 r. poziom tych wód był niski – poniżej średniej 

wieloletniej). 

Perspektywa do 2044 r. 

W latach 2020 - 2044 może nastąpić dalsze zwiększenie zasięgu większości niecek 

bezodpływowych w północnej części gminy. W tym czasie niecki te osiągną swe maksymalne 

rozmiary. Niecka w dolinie Potoku Bojkowskiego, przy zachowaniu powierzchni zbliżonej do obecnej, 

będzie się przesuwać w kierunku zachodnim. 

Przewiduje się powstanie nowych niecek bezodpływowych: w sąsiedztwie linii kolejowej 

w Przyszowicach i w dolinie Promnej. Te niezbyt głębokie niecki będą możliwe do zdrenowania. 

W południowej części Gminy mogą się pojawić niecki: na północ od Chudowa, w dolinach Potoku 

Chudowskiego i Rowu O-3, a ponadto w dolinach Potoku Ornontowickiego i Potoku Beksza. 

W obrębie tych obszarów mogą tworzyć się zalewiska. Najbardziej prawdopodobne jest powstanie 

zalewisk w rejonie ujścia Potoku Beksza do Potoku Gierałtowickiego i w dolinie Potoku 

Ornontowickiego – na odcinku pomiędzy ujściem Potoku Gierałtowickiego i ujściem Potoku 

Bojkowskiego. W tych miejscach najtrudniejsze może być utrzymanie właściwego spadku koryta. 

Perspektywa eksploatacji docelowej 

W kolejnych latach (po 2044 r.) planuje się prowadzenie eksploatacji tylko w południowej 

części Gminy. Efektem tego będzie powiększenie i połączenie się niecek w dolinach: Potoku 

Ornontowickiego, Potoku z Solarni, Potoku Beksza i Potoku Gierałtowickiego. Tak powstała niecka 

bezodpływowa może objąć obszar o powierzchnii 180 ha. W dnie niecki zapewne powstaną 

zalewiska. Powstałe wcześniej niecki w Chudowie oraz w rejonie Kolonii Beksza powiększą swój 

zasięg. Ponadto mogą powstać dwie nowe niecki w dolinie Potoku Bujakowskiego. 

Zmiany ukształtowania terenu spowodują przechylenie się dna zalewiska Ws 54/1997. Może 

to skutkować zmniejszeniem powierzchni tego zbiornika – osuszeniem zachodniej jego części, przy 

jednoczesnym niewielkim przesunięciu lini brzegowej na wschód. 
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Rys. 4. Istniejący zasięg i prognozowany rozwój niecek bezodpływowych 
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II.2.2. Sieć hydrograficzna, odwadnianie terenów depresyjnych 

W okresie objętym prognozą skutków planowanej eksploatacji górniczej będą kontynuowane 

na ogół niekorzystne procesy przekształceń stosunków wodnych. W przypadku Cienkiej, Rowu CH-1 

i Potoku Paniówka odwadnianie terenu nie będzie mogło się odbywać w sposób grawitacyjny 

(obniżenie terenu poniżej bazy erozyjnej, przy jednoczesnym zabudowaniu części obszaru niecki). 

Przewiduje się odwadnianie w oparciu o obecnie istniejącą i budowaną infrastrukturę (zbiorniki 

retencyjne, pompownie, rurociągi tłoczne). Konieczna może się okazać modernizacja tego systemu. 

W przypadku pozostałych niecek/zlewni odwadnianych obecnie przy pomocy pompowni 

realne jest podjęcie działań w celu przywracania grawitacyjnego odpływu. Rozważa się zdrenowanie 

obszaru bezodpływowego na północ od Gierałtowic poprzez wykonanie głębokiego kolektora 

podziemnego do Rowu CH-10. Zmiany ukształtowania dolin Potoku Gierałtowickiego i Potoku Beksza 

umożliwią w przyszłości przywrócenie grawitacyjnego spływu wód korytem Potoku Gierałtowickiego 

i likwidację obecnie działającej pompowni. Likwidacja pompowni przy ul. Kłodnickiej, wymagałaby 

natomiast podniesienia (wypełnienia odpadami górniczymi) całej niecki. Obecnie, zakładając 

likwidację 2 posesji, jest to technicznie możliwe. Dalsze prognozowane obniżenia terenu utrudnią to 

przedsięwzięcie ze względu na „dojście” niecki w bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy znajdującej się 

w rejonie skrzyżowania ul. Kłodnickiej i Gliwickiej. 

Pozostałe obszary Gminy są obecnie odwadniane grawitacyjnie. Prognozowane zmiany 

ukształtowania terenu będą jednak ten proces zakłócać. Przewiduje się znaczące zmiany profili 

podłużnych większości cieków płynących przez gminę Gierałtowice. Rysunki 5-12 przedstawiają 

zmiany nachylenia koryt rzecznych, w wyniku prognozowanych obniżeń terenu (przy założeniu braku 

ich regulacji). Dane wysokościowe wykorzystane do opracowania profili odnoszą się do poziomu 

zwierciadła wody. Zostały pozyskane z „chmury punków” skaningu laserowego LIDAR (aktualność 

marzec 2015 r.). W okresie pomiarów występował niski poziom wód w korytach cieków (w przypadku 

ujścia Potoku Chudowskiego do Kłodnicy niższy o ok. 0,3 m od stanu średniego). 
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Rys. 5. Profil podłużny koryta Potoku Chudowskiego z uwzględnieniem jego potencjalnych zmian w wyniku prognozowanych obniżeń terenu 
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Rys. 6. Profil podłużny koryta Potoku Ornontowickiego z uwzględnieniem jego potencjalnych zmian w wyniku prognozowanych obniżeń terenu 
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Rys. 7. Profil podłużny koryta Potoku Gierałtowickiego z uwzględnieniem jego potencjalnych zmian w wyniku prognozowanych obniżeń terenu  
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Rys. 8. Profil podłużny koryta Potoku Beksza z uwzględnieniem jego potencjalnych zmian 

            w wyniku prognozowanych obniżeń terenu 
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Rys. 9. Profil podłużny koryta Potoku Bujakowskiego z uwzględnieniem jego potencjalnych zmian w wyniku prognozowanych obniżeń terenu 
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Rys. 10. Profil podłużny koryta Rowu O-3 z uwzględnieniem 

jego potencjalnych zmian w wyniku 

prognozowanych obniżeń terenu  
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Rys. 11. Profil podłużny koryta Potoku Bojkowskiego z uwzględnieniem jego potencjalnych zmian w wyniku prognozowanych obniżeń terenu 
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Rys. 12. Profil podłużny koryta Rowu CH-10 z uwzględnieniem jego potencjalnych zmian w wyniku 

prognozowanych obniżeń terenu 
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Rys. 13. Profil podłużny koryta Promnej z uwzględnieniem jego potencjalnych zmian w wyniku 

prognozowanych obniżeń terenu
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II.3. WPŁYW NA BIOSFERĘ I KRAJOBRAZ 

II.3.1. Charakterystyka zasobów przyrodniczych na obszarach, gdzie przewiduje się 
znaczące zmiany warunków siedliskowych 

Analiza prognozowanych niecek osiadania wynikających z prowadzenia eksploatacji 

górniczej wykazała ich współwystępowanie z licznymi zidentyfikowanymi obszarami o 

ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych oraz z elementami sieci korytarzy ekologicznych. W 

związku z powyższym niezbędna jest ocena potencjalnego wpływu na istniejące walory 

przyrodnicze oraz wskazanie ewentualnych ograniczeń procesu rekultywacji. Ocena ta zostanie 

oparta o wskazane wcześniej kategorie obszarów: kompleksy leśne i zadrzewienia, doliny rzeczne 

oraz zbiorniki wodne, obszary podtopione i zabagnione oraz o poszczególne obiekty. 

W przypadku układów leśnych wystąpienie obniżeń terenu będzie najprawdopodobniej 

związane ze zmianą istniejących stosunków wodnych. W przypadku wykształcenia zalewiska 

nastąpi zanik zbiorowiska leśnego, co będzie niekorzystne dla środowiska przyrodniczego gminy ze 

względu na niewielki udział powierzchni leśnych i duże znaczenie lasów w kształtowaniu 

różnorodności biologicznej tego terenu. Samo podniesienie poziomu wód gruntowych (w wyniku 

osiadania terenu) może wpłynąć na wystąpienie niezgodności typu siedliskowego lasu w miejscu 

zmian z nowymi warunkami siedliskowymi. Będzie to wymagało stopniowej przebudowy 

drzewostanu i dostosowania go do zmienionych warunków. Istotne jest by w miarę możliwości 

zachować istniejące kompleksy leśne, które - jak wskazano w opracowaniu ekofizjograficznym 

gminy (Wach i in. 2011) - zajmują aktualne lokalizacje przynajmniej od początku XIX wieku. 

Wprawdzie dość często ich skład i struktura nie świadczą o wysokich walorach przyrodniczych, ale 

nie umniejsza to roli lasów jako lokalnych biocentrów. 

Powstanie obniżeń w dolinach rzecznych może wpłynąć na zmiany w przekroju podłużnym 

cieków (przeciwspadki) i spiętrzenie wody w korycie. Taka zmiana warunków przepływu i głębokości 

wody nie pozostanie bez wpływu na zasiedlające cieki organizmy - w zależności od skali 

przekształceń może dojść do wycofania gatunków reofilnych (preferujących umiarkowany prąd wód) 

i pojawienia się gatunków stagnofilnych (preferujących wody stojące lub cieki o bardzo małej 

prędkości przepływu). W przypadku rekultywacji dolin rzecznych (zwłaszcza pełniących funkcję 

korytarzową) ważnym zagadnieniem jest maksymalne ograniczenie prac regulacyjnych, 

a w szczególności wszelkich form rekultywacji polegających na zasypywaniu doliny rzecznej przy 

użyciu odpadów wydobywczych. Drożność korytarza rzecznego wymaga zachowania lub 

odtworzenia dobrego stanu samego cieku oraz siedlisk przyrodniczych jemu towarzyszących 

(szuwarów, zarośli, zadrzewień, łąk). 

Ostatnią grupę analizowanych obszarów stanowią zbiorniki wodne oraz tereny podtopione i 

zabagnione. W przypadku zbiorników wodnych obniżenie powierzchni terenu i podniesienie poziomu 

wody relatywnie najsłabiej zmieni dotychczasowy układ przyrodniczy. Wprawdzie dla organizmów 

nie bez znaczenia pozostaje głębokość wody w zbiorniku, nachylenie brzegów, powierzchnia 

szuwarów, a wszystkie te elementy mogą ulec zmianie, jednak trudno zakładać, że nowo 

wykształcony układ siedlisk będzie gorszy od istniejącego dotychczas. W przypadku obszarów 

jedynie zabagnionych czy podtopionych dalsze obniżanie terenu może zadecydować o 

wykształceniu się nowego zalewiska i bardziej znaczącej zmianie istniejącej kompozycji siedlisk. 

Można jednak oczekiwać, że w pobliżu wykształconego zalewiska wytworzą się towarzyszące 
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zbiorowiska szuwarowe i różnorodność biologiczna obszaru nie ulegnie zmniejszeniu. W związku z 

powyższym, jeżeli nie występują istotne przesłanki dla rekultywacji tego typu obszarów, należy 

pozostawić je naturalnej sukcesji, co zapewni utrzymanie pełnionej funkcji przyrodniczej. 

Każdy przypadek rekultywacji obszarów o ponadprzeciętnych wartościach przyrodniczych, 

których powierzchnia terenu uległa obniżeniu na skutek działalności górniczej, wymaga 

indywidualnej analizy. W miejscach o udokumentowanych walorach należy jednak preferować 

ochronę istniejących wartości przyrody ożywionej. 

II.3.2. Ocena walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszarów będących podlegać 
znaczącym przekształceniom oraz proponowany sposób ochrony terenów 
wartościowych przyrodniczo 

Obszary, na których przewiduje się zmiany warunków siedliskowych na skutek działalności 

górniczej zwaloryzowano za pomocą 2-punktowej skali (wartościowe przyrodniczo siedliska) lub 3-

punktowej skali (korytarze ekologiczne). Pod uwagę brano elementy krajobrazu, szatę roślinną, rolę 

obszaru w utrzymaniu różnorodności biologicznej (zróżnicowanie gatunkowe roślin i zwierząt, w tym 

potencjalne miejsca rozrodu i bytowania zwierząt, znaczenie obszaru jako korytarza ekologicznego). 

Wyniki waloryzacji przedstawia mapa nr 4 i rys. 13. 

Przyjęta skala waloryzacji: 

- obszary cenne przyrodniczo: 

1 - tereny o niewielkich walorach przyrodniczych  

2 - tereny o podwyższonych walorach przyrodniczych. 

- korytarze ekologiczne: 

1 - korytarze o małym znaczeniu dla systemu przyrodniczego 

2 - korytarze o średnim znaczeniu dla systemu przyrodniczego 

3 - korytarz Kłodnicy (o dużym znaczeniu dla systemu przyrodniczego) 
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Rys. 14. Walory środowiska przyrodniczego na obszarach podlegających wpływom eksploatacji 

górniczej 
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Określenie walorów przyrodniczych obszarów, na których przewiduje się zmiany warunków 

siedliskowych na skutek oddziaływania górnictwa węgla kamiennego wraz z ich oceną, a także 

wskazaniem zagrożeń związanych z działalnością górniczą przedstawia tab. 6. W tabeli 

zamieszczono również zalecenia odnośnie kształtowania tych terenów oraz proponowane 

ograniczenia, głównie w sposobie rekultywacji. 

Tab. 6. Określenie walorów przyrodniczych obszarów, na których przewiduje się znaczące zmiany 
warunków siedliskowych na skutek oddziaływania górnictwa węgla kamiennego, wskazanie 
zagrożeń dla tych terenów oraz proponowane sposoby ich ochrony. 

Numer 
na 

mapie 

Nazwa 
obszaru 

Walory przyrodnicze 
obszaru 

Potencjalne 
zmiany/zagrożenia  

Zalecenia 
i ograniczenia 

1 Las Borek Wyspa leśna w typie 
siedliskowym lasu świeżego 
oraz lasu mieszanego 
świeżego i wilgotnego wraz 
z towarzyszącą fauną (w tym 
typowo leśnymi gatunkami 
ptaków) 

Nieznaczne obniżenie 
terenu w północnej części 
obszaru i możliwa zmiana 
stosunków wodnych 
(zwiększenie wilgotności 
podłoża). 

W przypadku niewielkich 
zmian pozostawić obszar 
bez ingerencji. 
W przypadku zalania 
terenu zdrenować w celu 
odtworzenia warunków 
wodnych zbliżonych do 
aktualnych. 

2 Zbiornik 
Sośnica 1 
(Jezioro 
Farskie SE) 

Zbiornik wodny z częściowo 
rozwiniętą strefą szuwarów, 
stanowiący miejsce bytowania 
ptaków wodno-błotnych 
i płazów. Fragment 
ornitologicznej ostoi przyrody. 

Zmiana powierzchni 
zbiornika, obniżenie lustra 
wody, zmiana 
ukształtowania linii 
brzegowej i udziału 
zbiorowisk szuwarowych. 

Utrzymać zbiornik wodny 
wraz z towarzyszącymi 
zbiorowiskami 
szuwarowymi lub 
warunkami sprzyjającymi 
ich odtworzeniu. 
Nie należy przeprowadzać 
rekultywacji polegającej 
na zasypywaniu zbiornika. 
Realizacja funkcji 
zbiornika retencyjnego nie 
powinna doprowadzić do 
trwałej likwidacji 
szuwarów. 

3 Zbiornik 
Sośnica 2 
(Jezioro 
Farskie NW) 

Zbiornik wodny z dobrze 
rozwiniętą strefą szuwarów, 
stanowiący bardzo ważną 
ostoję interesujących 
gatunków płazów i ptaków. 
Fragment ornitologicznej ostoi 
przyrody. 

Zmiana powierzchni 
zbiornika, obniżenie lustra 
wody, zmiana 
ukształtowania linii 
brzegowej i udziału 
zbiorowisk szuwarowych. 

Utrzymać zbiornik wodny 
wraz z towarzyszącymi 
zbiorowiskami 
szuwarowymi lub stworzyć 
warunki do ich 
odtworzenia. 
Nie należy przeprowadzać 
rekultywacji polegającej 
na zasypywaniu zbiornika. 
Realizacja funkcji 
zbiornika retencyjnego nie 
powinna doprowadzić do 
pogorszenia stanu siedlisk 
wodno-błotnych. 
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Numer 
na 

mapie 

Nazwa 
obszaru 

Walory przyrodnicze 
obszaru 

Potencjalne 
zmiany/zagrożenia  

Zalecenia 
i ograniczenia 

4 Kompleks 
szuwarowy w 
Przyszowicach 

Kompleks siedliskowy, na 
który składają się rozległe 
układy szuwarowe, zalewisko, 
zadrzewienia, zarośla, cenny 
ze względu na różnorodność 
siedlisk i występujące strefy 
ekotonowe. Zapewnia 
korzystne warunki 
występowania dla płazów, 
ptaków i ssaków. Fragment 
ornitologicznej ostoi przyrody. 

Powiększenie istniejącego 
(zmiana powierzchni, 
poziomu wody, 
ukształtowania linii 
brzegowej) lub powstanie 
nowego zalewiska, 
zwiększenie wilgotności 
podłoża mogą wpłynąć na 
zmianę udziału 
poszczególnych 
elementów istniejącego 
kompleksu siedliskowego 
(np. zanik zadrzewień i 
zarośli, zmianę ich 
charakteru, 
rozprzestrzenienie się 
szuwarów, zbiorowisk 
wodnych) 

Utrzymać w stanie 
zbliżonym do aktualnego. 
Potencjalne zmiany 
mozaiki siedliskowej nie 
muszą wiązać się z 
pogorszeniem pełnionej 
funkcji ekologicznej. 
Nie należy przeprowadzać 
rekultywacji polegającej 
na wypełnianiu obniżeń 
odpadami wydobywczymi. 
Nie należy wprowadzać 
zabudowy. 

5 Zalewisko przy 
ul. Gliwickiej 

Niewielki zbiornik 
zapadliskowy wraz z 
towarzyszącymi układami 
szuwarowymi oraz pobliskimi 
zadrzewieniami stanowi 
siedlisko dla płazów i ptaków 
wodno-błotnych. 

Zmiana powierzchni 
zbiornika, obniżenie lustra 
wody, zmiana 
ukształtowania linii 
brzegowej i udziału 
zbiorowisk szuwarowych. 

W miarę możliwości 
utrzymać zbiornik wodny 
wraz z towarzyszącymi 
zbiorowiskami 
szuwarowymi lub 
warunkami sprzyjającymi 
ich odtworzeniu. 

6. Zespół 
parkowy w 
Przyszowicach 

 Wyspa leśna o charakterze 
parkowym z interesującymi 
(gatunkowo, rozmiarowo) 
okazami drzew oraz 
chronionymi gatunkami roślin i 
zwierząt 

Nieznaczne podwyższenie 
zagrożenia powodziowego 
związanego z cofką od 
Potoku Chudowskiego 

Brak 

7 Zalewisko na 
północ od lasu 
Borek 

Zapadliskowy zbiornik wodny 
w sąsiedztwie Potoku 
Chudowskiego i Kłodnicy 
(korytarze ekologiczne) wraz 
z towarzyszącymi 
zbiorowiskami szuwarowymi 
stanowi atrakcyjne siedlisko 
dla zwierząt, w szczególności 
płazów i ptaków wodno-
błotnych. 

Zmiana powierzchni 
zbiornika, obniżenie lustra 
wody, zmiana 
ukształtowania linii 
brzegowej i udziału 
zbiorowisk szuwarowych. 

Utrzymać zbiornik wodny 
wraz z towarzyszącymi 
zbiorowiskami 
szuwarowymi lub 
warunkami sprzyjającymi 
ich odtworzeniu. 
Nie należy przeprowadzać 
rekultywacji polegającej 
na zasypywaniu zbiornika. 
Realizacja funkcji 
zbiornika retencyjnego nie 
powinna pogorszyć stanu i 
możliwości występowania 
siedlisk szuwarowych; 
Alternatywnie, w przypad-
ku likwidacji całej niecki 
bezodpływowej, rekulty-
wacja terenu powinna 
zmierzać do odtworzenia 
terasy zalewowej 
Kłodnicy. 
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Numer 
na 

mapie 

Nazwa 
obszaru 

Walory przyrodnicze 
obszaru 

Potencjalne 
zmiany/zagrożenia  

Zalecenia 
i ograniczenia 

8 Zbiornik 
"Bocianie 
Gniazdo" z 
otaczającym 
lasem 

Zapadliskowy zbiornik wodny 
z sąsiadującą wyspą leśną 
w typie siedliskowym lasu 
mieszanego wilgotnego 
i zbiorowiskami nieleśnymi 
(łąkowymi). Stanowi siedlisko 
różnych grup zwierząt (w tym 
płazów, ptaków i ssaków). 
Fragment florystycznej ostoi 
przyrody. 

Przesuszenie terenu w 
wyniku jego zdrenowania, 
zmiana powierzchni 
zbiornika, ukształtowania 
linii brzegowej i udziału 
zbiorowisk szuwarowych. 

Planowane włączenie w 
system 
przeciwpowodziowy nie 
powinno w znaczący 
sposób pogorszyć stanu i 
możliwości występowania 
siedlisk szuwarowych 

9 Kompleks 
leśny na 
południowy-
wschód od 
Paniówek 

Fragment większej wyspy 
leśnej w dominującym typie 
siedliskowym lasu wilgotnego 
i lasu mieszanego wilgotnego, 
położony wzdłuż niewielkiego 
cieku, stanowiący siedlisko 
różnych grup zwierząt 
bezkręgowych i kręgowych (w 
tym płazów, ptaków i 
drobnych ssaków) 

Zmiana stosunków 
wodnych (zwiększenie 
wilgotności podłoża), 
powstanie niecki 
bezodpływowej i zalewiska. 

W przypadku zalania 
terenu zdrenować poprzez 
ewentualną regulację 
cieku w celu odtworzenia 
warunków wodnych 
zbliżonych do aktualnych 
dla zachowania siedliska 
leśnego. 

10 Dolina Prądnej Niewielka wyspa leśna w typie 
żyznych lasów liściastych 
(m.in. bukowo-dębowych), 
rozciągająca się wzdłuż 
potoku Prądna. 

Nieznaczna zmiana 
poziomu wód gruntowych. 

Utrzymać w stanie 
zbliżonym do aktualnego - 
nie dopuścić do degradacji 
siedliska leśnego. 

11 Kompleks 
leśno-stawowy 
pomiędzy 
Chudowem i 
Ornontowicami 

Największy powierzchniowo 
kompleks leśny gminy w typie 
siedliskowym lasu 
mieszanego wilgotnego i 
świeżego oraz boru 
mieszanego świeżego w 
kompleksie ze zbiorowiskami 
nieleśnymi: łąkowymi oraz 
wodnymi i szuwarowymi 
związanymi ze stawami 
rybnymi. Aleja okazałych 
dębów szypułkowych na 
grobli jednego ze stawów. 
Zróżnicowanie siedlisk i 
istniejące strefy ekotonowe 
warunkują bogactwo fauny (w 
tym gatunków chronionych, 
a w szczególności ptaków, 
płazów i ssaków). Fragment 
florystycznej ostoi przyrody. 

Nieznaczne obniżenie 
powierzchni terenu w 
północno-zachodniej i 
środkowej (na południe od 
stawów) części obiektu i 
możliwa zmiana stosunków 
wodnych (zawodnienie lub 
przesuszenie). 

Wobec małej skali 
potencjalnych zmian 
pozostawić obszar bez 
ingerencji. Nie dopuścić 
do degradacji siedliska 
leśnego. Planowane 
włączenie stawów w 
system 
przeciwpowodziowy nie 
powinno w znaczący 
sposób pogorszyć stanu 
związanych z nimi siedlisk 
szuwarowych. 
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Numer 
na 

mapie 

Nazwa 
obszaru 

Walory przyrodnicze 
obszaru 

Potencjalne 
zmiany/zagrożenia  

Zalecenia 
i ograniczenia 

12 Zalewisko z 
otaczającym 
kompleksem 
leśnym na 
południowy-
zachód od 
Gierałtowic 

Kompleks leśny w typie 
siedliskowym lasu 
mieszanego wilgotnego, 
stanowiący fragment 
większego obszaru leśnego, 
wraz z towarzyszącym 
zbiornikiem wodnym. Z 
siedliskami związana jest 
zróżnicowana fauna, w tym 
płazy, ptaki i ssaki (także 
gatunki chronione). Fragment 
florystycznej ostoi przyrody. 

Przesuszenie części 
zbiornika, obniżenie lustra 
wody, zmiana powierzchni 
zbiornika, ukształtowania 
linii brzegowej, parametrów 
dna i udziału zbiorowisk 
szuwarowych. W 
sąsiadującym kompleksie 
leśnym możliwe powstanie 
niecki i zalewiska o 
niewielkiej powierzchni 

Monitorować i dostosować 
działania do 
obserwowanych zmian dla 
zabezpieczenia zbiornika. 
W przypadku rozwoju 
zalewiska na siedlisku 
leśnym podjąć próbę 
zdrenowania dla 
utrzymania warunków 
wodnych zbliżonych do 
aktualnych. Nie należy 
przeprowadzać 
rekultywacji polegającej 
na zasypywaniu odpadami 
wydobywczymi. 

13 Kompleks 
leśny na 
północny-
zachód od 
Chudowa 

Niewielka wyspa leśna 
towarzysząca ciekowi, 
otoczona przez tereny 
użytkowane rolniczo i 
stanowiąca wyspę 
środowiskową ważną dla 
lokalnej różnorodności 
biologicznej 

Powstanie obniżenia 
terenu, przeciwspadku 
cieku i wytworzenie się 
zalewiska w południowej 
części wyspy leśnej. 
Zmiana stosunków 
wodnych w sąsiedztwie. 

Nie należy przeprowadzać 
rekultywacji polegającej 
na zasypywaniu odpadami 
wydobywczymi 

14 Kompleks 
szuwarowy w 
dolinie 
Kłodnicy 

Niewielki podmokły obszar 
porośnięty szuwarami, łąkami 
i traworoślami, korzystny dla 
bytowania zwierząt, m.in. 
płazów i ptaków 

Powstanie zalewiska, 
zwiększenie wilgotności 
podłoża może wpłynąć na 
zmianę rozprzestrzenienia 
zbiorowisk łąkowych i 
szuwarowych 

Potencjalne zmiany 
siedliskowe nie powinny 
wiązać się z pogorsze-
niem wartości przyrodni-
czej obszaru i pełnionej 
funkcji ekologicznej. 
Nie należy przeprowadzać 
rekultywacji polegającej 
na zasypywaniu odpadami 
wydobywczymi. 
Plany w zakresie suchego 
zbiornika nie powinny 
oddziaływać negatywnie 
na istniejące siedliska; 
Alternatywnie, w przypad-
ku likwidacji całej niecki 
bezodpływowej, rekulty-
wacja terenu powinna 
zmierzać do odtworzenia 
terasy zalewowej Kłodnicy. 

15 Kompleks 
łąkowo-
szuwarowy 
przy ujściu 
Potoku 
Chudowskiego 

Mozaika zbiorowisk łąkowych 
i szuwarowych oraz zarośli 
i zadrzewień, w tym 
podmokłych, interesująca ze 
względu na różnorodność 
siedlisk i sprzyjające warunki 
występowania dla różnych 
grup zwierząt 

Zmiana stosunków 
wodnych (zwiększenie 
wilgotności podłoża) i 
związana z nim zmiana 
rozprzestrzenienia 
zbiorowisk łąkowych, 
szuwarowych, zarośli 
i zadrzewień 

Nie należy przeprowadzać 
rekultywacji polegającej 
na zasypywaniu odpadami 
wydobywczymi. 
Nie należy wprowadzać 
zabudowy. 
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Numer 
na 

mapie 

Nazwa 
obszaru 

Walory przyrodnicze 
obszaru 

Potencjalne 
zmiany/zagrożenia  

Zalecenia 
i ograniczenia 

16 Korytarz doliny 
Kłodnicy 

Korytarz ekologiczny o zna-
czeniu regionalnym, stanowią-
cy wraz z towarzyszącymi mu 
siedliskami (szuwary, łąki, 
zalewiska, zarośla i zadrze-
wienia) istotne siedlisko dla 
wielu grup zwierząt (ryby, 
płazy, ptaki, ssaki oraz 
bezkręgowce). Fragment 
regionalnej sieci korytarzy 
spójności  i korytarza ichtiolo-
gicznego rzeki Kłodnicy. 

Powstanie przeciwspadku 
cieku i wytworzenie się 
zalewiska. 

Planowane prace 
polegające na pogłębieniu 
lub odmuleniu dna 
Kłodnicy, nadbudowie 
obwałowań nie powinny 
znacząco pogorszyć 
funkcji siedliskowej i 
korytarzowej pełnionej 
przez dolinę cieku. Zakaz 
nadsypywania dna doliny, 
w tym odpadami 
wydobywczymi. 

17 Korytarze 
pozostałych 
dolin 
rzecznych 

Doliny rzeczne wraz z towa-
rzyszącą roślinnością szuwa-
rową, łąkową, zaroślami i za-
drzewieniami stanowią warto-
ściowe siedliska dla bytowa-
nia ptaków, ssaków oraz 
licznych bezkręgowców. 
Stanowią również podstawę 
sieci powiązań ekologicznych 
na terenie gminy i z jej bezpo-
średnim otoczeniem. Częścio-
wo współtworzą regionalną 
sieć korytarzy spójności. 

Powstanie 
przeciwspadków cieku i 
wytworzenie się zalewisk, 
przerwanie lub 
zmniejszenie drożności 
korytarzy ekologicznych w 
wyniku budowy zapór 
poprzecznych (czy 
dodatkowych obwałowań) 
dla suchych zbiorników. 

Prace rekultywacyjne na 
ciekach i hydrotechniczne 
związane z realizacją 
obiektów, odbudowa 
obwałowań i działania 
konserwacyjne nie 
powinny znacząco 
pogorszyć funkcji 
korytarzowej pełnionej 
przez doliny cieków. 
Zakaz nadsypywania dna 
doliny. 

II.4. WPŁYW NA INNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

Potencjalny wpływ na inne komponenty środowiska (gleby, powietrze atmosferyczne, stan 

chemiczny wód, hałas) jest trudny do prognozowania, gdyż nie wynika on wprost z planowanej skali 

podziemnej eksploatacji, a w większym stopniu zależy od prowadzonych działań na powierzchni 

terenu. Działania te mogą polegać na rozbudowie zakładów górniczych i infrastruktury, rekultywacji 

terenów niekorzystnie przekształconych oraz regulacji sieci hydrograficznej. Nie przewiduje się 

istotnej rozbudowy zakładów górniczych, zwłaszcza budowy nowych szybów oraz budowy obiektów 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Sposoby rekultywacji terenów niekorzystnie 

przekształconych będą wymagać jeszcze ustalenia. Konieczne będą natomiast sukcesywne prace 

regulacyjne na ciekach dla zapewnienia możliwości grawitacyjnego odwadniania obszarów zlewni. 

Wpływ na jakość powietrza i klimat akustyczny będzie w dalszym ciągu niewielki. Wpływ na 

jakość wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależeć w głównej mierze od skali stosowania 

odpadów wydobywczych do rekultywacji terenów i prac hydrotechnicznych. Znaczące niekorzystne 

oddziaływanie dotyczyć będzie środowiska glebowego. Przewiduje się dalszy ubytek (trwały lub 

czasowy) areału gleb możliwych do rolniczego użytkowania z uwagi na wzrost powierzchni zajętych 

przez odpady wydobywcze w trybie odzysku poza instalacjami lub urządzeniami do rekultywacji 

terenów niekorzystnie przekształconych), a także przewidywane powstanie nowych zalewisk. 

Degradacja gleb może w szczególności obejmować gleby wysokiej - III klasy bonitacyjnej 

oraz gleby wytworzone na podłożu organicznym. Takie grunty zajmują dużą część prognozowanych 

niecek bezodpływowych w dolinach Potoku Ornontowickiego i Potoku Beksza. 
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III. ZAGROŻENIE POWODZIOWE 

Aktualny poziom zagrożenia powodziowego i jego przyczyny 

Opracowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie i udostępnione 

w 2015 r. przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka powodziowego wskazują na występowanie obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią, w tym obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi 1 %, (czyli raz na 100 lat). Obszary te znajdują się w dolinie Kłodnicy w obrębie 

niecek obniżeniowych. Największe zagrożenie przewiduje się dla odcinka Kłodnicy na wysokości 

Paniówek. Scenariusz powodziowy zkłada w tym przypadku zalanie całej niecki bezodpływowej do 

poziomu wód wezbraniowych. W Przyszowicach obszar szczególnego zagrożenia powodzią jest 

znacznie mniejszy. Wody powodziowe zalałyby tylko dno niecki obniżeniowej. Opracowany 

scenariusz zagrożenia powodziowego, w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych 

zakłada zalanie całej niecki do poziomu wód wezbraniowych. Podczas powodzi w 2010 r. nastąpiło 

całkowite zalanie niecki w Paniówkach oraz częściowe zalanie niecki w Przyszowicach. Bez 

wątpienia na poziom zagrożenia powodziowego w dolinie Kłodnicy i w dolnej części doliny Cienkiej 

w dużym stponiu rzutuje prowadzona dotychczas eksploatacja. Przewiduje się, że opracowane 

mapy zagrożenia powodziowego szybko ulegną dezaktualizacji, gdyż trwający nadal proces 

obniżania terenu, a także wypełnianie odpadami wydobywczymi części terenów modyfikują 

założenia, na jakich oparto wyznaczenie obszarów zalewowych. 

Informacje o zagrożeniu powodziowym poza doliną Kłodnicy wynikają głównie 

z odtworzenia przebiegu powodzi z maja 2010 r. Dorzecza cieków płynących przez Gierałtowice 

znalazły się w ciągu kilku dni w zasiępu intensywnych opadów deszczu (deszcze rozlewne w wyniku 

nasunięcia się nad Polskę niżu genueńskiego). Szacuje się, że w przypadku Kłodnicy opady 

te wywołały przepływy maksymalne zbliżone do Q=1%. 

W 2010 r. zalania i podtopienia wystąpiły głównie na obszarach podlegających wpływom 

bieżącej eksploatacji górniczej, gdzie na powierzchni pojawiły się skutki w postaci niecek 

bezodpływowych lub wypłaszczenia dolin i zmniejszenia spadków koryt. Zalania i podtopienia 

pojawiły się głównie w dolinach: Potoku Chudowskiego, Potoku Ornontowickiego, Potoku Beksza, 

Potoku Gierałtowickiego, Rowu CH-1 i Potoku Paniówka. 

Po 2010 r. zmodernizowano systemy odwadniania terenów bezodpływowych, głównie 

poprzez budowę zbiorników retencyjnych przy pompowniach. Podniesiono też rzędne niektórych 

terenów. Ocenia się, że w związku z tym zmniejszyło się zagrożenie powodziowe: w dolinie Potoku 

Gierałtowickiego, w obrębie niecek w dolinach Potoku Bojkowskiego i Potoku Paniówka oraz dużej 

niecki w Przyszowicach. Wzrost zagrożenia nastąpił natomiast w dolnym biegu Potoku 

Chudowskiego i Rowu CH-1. Obniżanie terenu w tym rejonie zwiększa zagrożenie powodziowe na 

skutek cofki od Kłodnicy. 

Wały przeciwpowodziowe chronią obszar gminy od wód powodziowych Kłodnicy 

i częściowo Potoku Chudowskiego. Wysokość obwałowań jest na ogół wystarczająca do ochrony 

przed wodami o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%. Jednakże w rejonie zalewiska 

Wn 55/11 wał Kłodnicy jest obniżony – niewystarczający do przepuszczenia wód powodziowych 

o takim prawdopodobieństwie. Należy również zwrócić uwagę na obniżenie lewego wału Potoku 

Chudowskiego (420 m powyżej ujścia cieku). W tym przypadku przelanie wód przez koronę 
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obwałowania doprowadzi do zwiększonego dopływu wód, przez tzw. doprowadzalnik do zbiornika 

retencyjnego „Sośnica 1”. Jednakże możliwy jest też scenariusz rozmycia wału w tym miejscu, co 

może być katastrofalne w skutakach, gdyż ogromne ilości wód powodziowych mogłyby zacząć 

wypełniać nieckę w Przyszowicach. 

Zagrożenie powodziowe w kontekście planowanej eksploatacji węgla 

W okresie do końca obowiązujących koncesji głównym czynnikiem powodującym wzrost 

zagrożenia powodziowego będzie obniżanie się terenu w rejonie doliny Potoku Chudowskiego 

powyżej ul. Gliwickiej. Proces ten może doprowadzić do zwiększenia się zasięgu terenów 

zagrożonych zalaniem wodami cofkowymi. Powstanie też zagrożenie przelania się wód 

powodziowych, przez nisko położone działy wodne, do doliny Potoku Paniówka i doliny Rowu CH-1. 

W obydwu przypadkach będzie to zagrażać zlokalizowanym tam pompowniom. W przypadku 

obszaru w Paniówkach może dojść do całkowitego zalania niecki przez wody dopływające z obszaru 

zlewni Potoku Paniówka i wody z Potoku Chudowskiego. Przelanie się wód w kierunku Rowu CH-1 

spowoduje dodatkowy dopływ wód w rejon zbiornika retencyjnego przy ul. Gliwickiej 

i prawdopodobnie dalszy niekontrolowany jej przepływ obniżeniami terenu w kierunku dna rozległej 

niecki bezodpływowej w Przyszowicach. Ponadto można się spodziewać niewielkiego wzrostu 

zagrożenia powodziowego w dolinie Potoku Ornontowickiego, ze względu na zmniejszenie spadku 

koryta prawie na całej długości cieku. 

Ocena wpływu eksploatacji węgla na zagrożenie powodziowe w dalszych horyzontach 

czasowych jest trudna, gdyż zmiany ukształtowania terenu i zmiany profili podłużnych cieków będą 

wymuszać działania zapobiegawcze i naprawcze. Od skuteczności tych działań będzie 

zależeć skala zagrożenia powodziowego. Ogólnie rzecz ujmując można stwierdzić, że w przypadku 

niecek odwadnianych pompami nieznacznie zwiększy się skala zagrożenia (powiększenie zasięgu 

i głębokości niecek). W przypadku pozostałych dolin rzecznych skala zagrożenia będzie się 

zmieniać w zależności od postępów eksploatacji i działań regulacyjnych/rekultywacyjnych, przy 

czym ewentualne zalania lub podtopienia będą dotyczyć na ogół terenów obecnie 

niezabudowanych. 

Dla ochrony przeciwpowodziowej, w kontekście planowanej eksploatacji po 2020 r., 

największym problemem mogą być skutki prognozowanego obniżania terenu w dolinie Potoku 

Chudowskiego. Po 2020 r. Obniżenia doliny pomiędzy 1 i 4 km cieku, dochodzące do 3 m, bez 

podjęcia działań zapobiegawczych, spowodowują permanentne zagrożenie powodziowe (przy 

każdym wezbraniu Kłodnicy lub Potoku Chudowskiego). Powyżej ul. Gliwickiej oznaczałoby to duże 

ryzyko spływu wód do sąsiednich niecek bezodpływowych. W rejonie zalewiska Wn 54 (ul. Brzeg) 

znacznie wzrosłoby zagrożenie dla terenów zabudowanych. Działania zapobiegawcze lub 

naprawcze w tym przypadku musiałyby się wiązać z podnoszeniem terenu – zasypaniem obniżeń 

i podniesieniem koryta lub przedłużeniem wałów cofkowych i skierowaniem wód z zawala rowami do 

zlewni bezodpływowych Potoku Paniówka i Rowu CH-1. W pierwszym przypadku spowodowałoby to 

dużą dewastację środowiska przyrodniczego w obrębie ważnego korytarza ekologicznego, w drugim 

- zwiększenie zasięgu terenów odwadnianych pompami. W tym kontekście, ze względu na 

konieczne do poniesienia koszty środowiskowe jak i materialne zaleca się rezygnację z dalszej 

eksploatacji węgla pod doliną Potoku Chudowskiego (od ujścia Potoku Ornontowickiego w dół cieku) 

oraz ograniczenie wydobycia/wielkości obniżeń - od ujścia Potoku Ornontowickiego do granicy 

gminy (niezbędne dla utrzymania grawitacyjnego spływu i utrzymania wód w korycie podczas 

wezbrań). 
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IV. ODPORNOŚĆ ZABUDOWY KUBATUROWEJ ORAZ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA WPŁYWY 
PLANOWANEJ EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Ocena odporności istniejącej zabudowy na wpływy na powierzchnię terenu powodowane 

podziemną eksploatacją górniczą prowadzona jest w cyklach kolejnych planów ruchu zakładów 

górniczych. Inwentaryzacje mają na celu określenie stanu technicznego budynków przed podjęciem 

eksploatacji przewidzianej w planie ruchu, ocenę odporności zabudowy na odkształcenia 

prognozowane w tym okresie oraz określenie (w razie potrzeby) niezbędnych prac wzmacniających 

budynki, a także określenie stanu odniesienia dla oceny szkód, jakie ewentualnie spowoduje 

planowana eksploatacja (dla ustalenia zakresu likwidacji szkód). Kategoria odporności określona w 

trakcie inwentaryzacji jest stanem chwilowym - uszkodzenia budynków zmniejszają ich 

wytrzymałość, a wprowadzone zabezpieczenia w budynkach o niskich kategoriach odporności mogą 

podnieść ocenę. Zasięg przestrzenny inwentaryzacji obejmuje wyłącznie obszary objęte 

odkształceniami prognozowanymi w okresie planu ruchu, dla którego jest sporządzana. Z punktu 

widzenia planowania przestrzennego przegląd aktualnych kategorii odporności budynków w 

odniesieniu do wpływów eksploatacji planowanej długookresowo może być pomocny w identyfikacji 

obszarów koncentracji zabudowy o zbyt niskiej odporności, lecz nie powinien stanowić podstawy 

przesądzającej o konieczności określenia obszarów, dla których wyznacza się filar ochronny. 

W przypadkach, gdy przywrócenie stanu poprzedniego nie było możliwe lub koszty rażąco 

przekraczały wielkość szkody, na podstawie przepisów art. 95 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - 

Prawo geologiczne i górnicze lub wcześniej, na podstawie art. 58 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. – 

Prawo górnicze właścicielom nieruchomości wypłaca się jednorazowe odszkodowania równe 

wartości budynków (tzw. budynki odszkodowane). Skutkiem wypłaty takiego odszkodowania jest 

brak podstaw do kolejnych roszczeń, więc odporność takich budynków nie jest oceniana. 

Bieżąca kategoryzacja odporności budynków w odniesieniu do wpływów na powierzchnię 

terenu w granicach gminy Gierałtowice, zawarta w planach ruchu ogólnie przedstawia się 

następująco: 

KWK „Budryk” – lata 2014-2016: 

- 333 obiekty o kategorii równej prognozowanym wpływom eksploatacji górniczej (w tym: kościół, 

szkoła podstawowa (2 segmenty), budynki mieszkalne (43), budynki mieszkalno – usługowe 

i mieszkalno- gospodarcze (14), budynki usługowe (2), budynki gospodarcze (18), stodoły (26), 

garaże, wiaty i in. (35), infrastruktura techniczna (14); 

- 89 obiektów o kategorii niższej od prognozowanych wpływów eksploatacji górniczej (w tym: 

budynki mieszkalne (43), budynki mieszkalno-gospodarcze (4), stodoły, chlewnie (5), garaże (6), 

infrastruktura techniczna (3). 

KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” – lata 2015 – 2017: 

- 70 obiektów budowlanych posiada kategorię odporności równą kategorii wpływu eksploatacji, 

- 28 obiekty budowlane posiadają kategorię odporności o jedną kategorię mniej niż kategorię 

wpływu eksploatacji 
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KWK „Makoszowy” – lata 2015 – 2018: 

- 15 budynków o odporności równej prognozowanej kategorii deformacji (4 budynki mieszkalne i 4 

budynki gospodarcze w Paniówkach, 3 budynki mieszkalne, 3 budynki gospodarcze  i garaż w 

Przyszowicach) 

KWK „Sośnica” – lata 2015 – 2017: 

- 72 obiekty budowlane posiadają kategorię odporności równą kategorii wpływu eksploatacji (44 

obiekty budowlane w Przyszowicach oraz 28 obiektów budowlanych w Gierałtowicach) 

- 1 obiekt budowlany posiada kategorię odporności o jedną kategorię mniej niż kategorię wpływu 

eksploatacji5 

Nowe odcinki podziemnej liniowej infrastruktury technicznej charakteryzuje 3 lub 4 kategoria 

odporności, jednak w przypadku odcinków starszych i/lub zniszczonych (sukcesywnie 

wymienianych) odporność jest w granicach 1 lub 2 kategorii (dotyczy głównie sieci wodociągowych). 

Zwraca uwagę gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia relacji Knurów-Zabrze wzdłuż ulicy 

Korfantego w Gierałtowicach, a następnie biegnący w pobliżu administracyjnej granicy między 

Przyszowicami, a Gliwicami-Bojkowem. Gazociąg ten charakteryzuje się odpornością kategorii 2, 

obecnie występują awarie (rozszczelnienia). Napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego 

napięcia 110 kV charakteryzuje 3 kategoria odporności. 

Obiekty użyteczności publicznej lub obiekty kubaturowe figurujące w rejestrze zabytków 

mają zróżnicowaną odporność. Przykładowo: - zespół budynków szkoły podstawowej i gimnazjum 

w Paniówkach został zabezpieczony w trakcie budowy na wpływy IV kategorii, - obiekt krytej 

pływalni w Paniówkach zabezpieczono w trakcie budowy na wpływy IV kategorii oraz na możliwość 

wystąpienia deformacji nieciągłych, budynek kościoła p.w. św. Urbana w Paniówkach przy 

ul. Zwycięstwa nie ma zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej, ośrodek zdrowia 

w Gierałtowicach przy ul. Powstańców/Korfantego posiada 4 kategorię odporności, a zabytkowy 

dworek w Gierałtowicach przy ul. Korfantego 2 kategorię odporności. 

                                                 
5 Obiekt ten oraz 7 innych jest przeznaczony do rozbiórki – kopalnia wypłaciła pełne odszkodowania 
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V. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANOWANEJ 
EKSPLOATACJI, CECH ŚRODOWISKA ORAZ POTRZEB 
ROZWOJU GMINY – WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Analiza wpływów dotychczasowej i planowanej eksploatacji węgla kamiennego na 

powierzchnię terenu, zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, a także obecnego 

i planowanego zagospodarowania terenu doprowadziła do identyfikacji konfliktów i zagrożeń 

wynikających z potrzeb racjonalnej eksploatacji kopaliny, a jednocześnie potrzeb w zakresie 

harmonijnego kształtowania środowiska przyrodniczego i rozwoju przestrzennego gminy. 

W celu zrównoważenia wymagań umożliwienia eksploatacji udokumentowanych złóż oraz 

zapewnienia właściwych warunków zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, na 

podstawie rzeczywistego użytkowania terenu oraz przeznaczenia terenów w obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wydzielono obszary, które powinny być 

chronione przed nadmiernymi niekorzystnymi skutkami podziemnej eksploatacji kopalin (por. mapa 

nr 56). Przyjmuje się, że zwarte przestrzennie obszary zabudowane/przeznaczone do zabudowy 

powinny być chronione przed odkształceniami terenu o parametrach wyższych niż odpowiadające III 

kategorii odkształceń (o ile nie ma przesłanek do wzmocnienia poziomu ochrony), oraz przed 

obniżeniami terenu powodującymi powstanie terenów bezodpływowych, w których ochrona 

elementów trwałego zainwestowania przed podtopieniem lub zalaniem wymagałaby stosowania 

pomp. Warunek ten powinien być odnoszony do prognoz długookresowych, zawartych w projektach 

zagospodarowania złóż, a nie do bieżącego planu ruchu, gdzie z uwagi na krótki czas eksploatacji 

prognozowane odkształcenia są mniejsze. Art. 104, ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo 

geologiczne i górnicze wprost stanowi o odniesieniu do projektu zagospodarowania złoża, jako 

jednej z podstaw podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu górniczego. Prognozy długookresowe obciążone są wprawdzie wyższym 

poziomem niepewności, gdyż napotkane warunki geologiczno – górnicze mogą wymagać 

wprowadzenia zmian do projektu zagospodarowania złoża, zasadniczo jednak poprawiają warunki 

inwestowania i mogą zmniejszyć ilość sporów między właścicielami nieruchomości a przedsiębiorca 

górniczym. Stosowne warunki powinny być w pierwszym rzędzie postawione podczas uzgadniania 

wniosków o udzielenie kolejnych koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. 

W wyniku przeprowadzonych analiz wydzielono 20 obszarów problemowych wymagających 

kompleksowych rozwiązań i/lub wprowadzenia ograniczeń w zagospodarowaniu terenów albo 

ograniczeń skutków planowanej eksploatacji, w szczególności poprzez rezygnację z eksploatacji 

części złoża. Przyjęto następujące kryteria wyznaczania obszarów problemowych: 

- występowanie zidentyfikowanych niecek bezodpływowych (w tym prognozowanych) oraz 

terenów zwartej lub kształtującej się do zabudowy, 

- występowanie zidentyfikowanych niecek bezodpływowych (w tym prognozowanych) oraz 

obszarów zagrożonych powodzią, 

- występowanie prognozowanych odkształceń terenu IV kategorii oraz terenów zwartej lub 

kształtującej się zabudowy,  

                                                 
6 Na mapie nr 5 przedstawiono także ważniejsze obiekty użyteczności publicznej, obiekty wpisane do rejestru 
zabytków oraz elementy infrastruktury technicznej wymagające ochrony zależnie od ich indywidualnej 
odporności 
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- występowanie strefy aktywności uskoku tektonicznego potwierdzonej bieżącym powstawaniem 

licznych deformacji nieciągłych oraz terenów zwartej lub kształtującej się zabudowy, 

- występowanie prognozowanych zmian ukształtowania powierzchni prowadzących do zmian 

stosunków wodnych oraz wartościowych siedlisk przyrodniczych wrażliwych na zmiany. 

Główne problemy wymagające rozwiązania to: 

- utrzymanie docelowo grawitacyjnego odpływu wód powierzchniowych prowadzonych korytem 

Potoku Chudowskiego, przy jednoczesnym ograniczaniu zagrożenia powodziowego, zwłaszcza 

na terenach zabudowanych, 

- utrzymanie lub przywrócenie grawitacyjnego odpływu wód powierzchniowych prowadzonych 

korytem Potoku Ornontowickiego i jego dopływów, przy jednoczesnym zachowaniu lub 

wzmacnianiu funkcji przyrodniczej i rekreacyjnej obszarów dolin, 

- rekultywacja terenów w obrębie istniejących niecek bezodpływowych, w tym zwłaszcza ochrona 

i przywracanie funkcji przyrodniczej w dolinie Kłodnicy, 

- ograniczanie niekorzystnego wpływu eksploatacji na obszary cenne przyrodniczo, w tym 

korytarze ekologiczne, 

- ochrona obszarów zwartej i kształtującej się zabudowy przed skutkami podziemnej eksploatacji 

górniczej o skali powodującej znaczące utrudnienie w użytkowaniu terenów i obiektów 

budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- ochrona najważniejszych obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej oraz zabytków w celu zapewnienia możliwości ich ciągłego funkcjonowania 

i zachowania we właściwym stanie technicznym. 
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Rys. 15. Obszary problemowe (synteza uwarunkowań) 

 

 



OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PROBLEMOWE W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ GÓRNICZYCH DLA GMINY GIERAŁTOWICE 

  60 

Tab. 7. Obszary problemowe. 

Nr  Identyfikacja problemów w obszarach Rekomendacje 

1 Rozległa niecka bezodpływowa z dnem w znacznej części położonym 
poniżej rzędnej średniego poziomu wody w Kłodnicy. Niecka odcięta od 
Kłodnicy szerokim wałem przeciwpowodziowym biegnącym w 
bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki; korona wału sięga powyżej 
poziomu wód wezbraniowych Q1%. W sąsiedztwie wału znajdują się 
zalewiska: Wn 3a/69 (poza obszarem wpływów prognozowanych 
wskutek eksploatacji planowanej) oraz Wn 3/69. Najgłębszą partię 
niecki (przy południowym odcinku ul. Brzozowej) zajmuje obszar 
podtopień i zalewisko; mniejsze (częściowo zlikwidowane) zalewisko 
znajduje się na południe od ul. Gliwickiej. Od wschodu nieckę odcina 
lewostronne obwałowanie ujściowego odcinka Potoku Chudowskiego 
i akwenu pozostałego po dolnym odcinku Rowu CH-1. 

Zalewisko Wn 3/69, najgłębsza część niecki oraz tereny w rejonie 
północnego odcinka ul. Makoszowskiej są obszarami szczególnego 
zagrożenia powodzią (Q1%). 

Podczas powodzi występuje ryzyko przelania się do niecki wód 
wezbraniowych z Potoku Chudowskiego przez koronę jego 
obwałowania lub powyżej ul. Gliwickiej (powyżej wału cofkowego). 

Niecka odwadniana za pomocą systemu przepompowni, wody zrzucane 
są do Kłodnicy powyżej mostu kolejowego. 

W południowej części niecki znajduje się zwarta zabudowa Przyszowic, 
w tym obiekty użyteczności publicznej. Do 2040r. w rejonie ulic: 
Gliwickiej, Wilsona, Szkolnej, Wolności prognozowane są obniżenia 
maksymalnie do nieco ponad 4 m, w tym do ok. 2 m w okresie 
obowiązującej koncesji. Pogłębianie istniejącej niecki bezodpływowej w 
tym rejonie spowoduje jednocześnie poszerzanie się niecki w kierunku 
południowym i włączenie w obszar bezodpływowy sąsiadujących 
terenów zwartej zabudowy. 

- przeznaczenie terenu w północnej części niecki pod rozbudowę 
zbiornika retencyjnego (rejon zalewiska  Wn 3/69) oraz budowę nowego 
zbiornika przeciwpowodziowego w rejonie zalewiska Wn 3a/69 – 
jednocześnie powinna być utrzymana funkcja przyrodnicza tych 
terenów; 

- pozostawienie dna najgłębszej partii niecki (rejon ul. Brzozowej) jako 
obszaru o funkcji przyrodniczej i rekreacyjnej, z zakazem zabudowy 
(obszar ten może być zalewany w sytuacjach awaryjnych) - ocenia się, 
że ewentualne podniesienie dna niecki przez jej zasypanie może 
przyczynić się do zwiększenia zagrożenia powodziowego dla 
zabudowanych posesji przy ulicach: Morcinka, Brzozowej, Wieczorka i 
Gliwickiej. 

- ochrona obszaru zwartej zabudowy Przyszowic (w rejonie ulic: 
Gliwickiej, Wilsona, Szkolnej, Wolności) przed wpływami eksploatacji 
górniczej powodującymi zwiększanie się zasięgu niecki bezodpływowej 
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2 Obszar obejmuje w głównej mierze nieckę bezodpływową o dnie 
położonym poniżej rzędnej średniego poziomu wody w Kłodnicy. Niecka 
prawie w całości jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią 
(Q1%). Od Kłodnicy nieckę odcina wał przeciwpowodziowy biegnący w 
bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki, korona wału sięga powyżej 
poziomu wód wezbraniowych Q1%. 

W zachodniej części niecki trwałe zalewisko Wn 55/11, w części 
wschodniej obszar podtopień w trakcie przekształcania w zalewisko. 
Centralna część obszaru wypełniona jest odpadami wydobywczymi (w 
wyniku błędnie zaplanowanej rekultywacji) ponad poziom wód 
wezbraniowych Q1%. 
Dno niecki odwadniane za pomocą przepompowni, wody kierowane są 
do rowu na wierzchowinie stoliwa z odpadów i stąd do Kłodnicy. Nie 
wykorzystane są możliwości retencji wód wezbraniowych w obrębie 
obszaru, a usypane stoliwo dodatkowo znacząco ogranicza potencjalną 
pojemność retencyjną oraz opcję wykorzystania większości obszaru 
jako polderu. 

Do 2040r. prognozowane są obniżenia maksymalnie do ponad 2 m; w 
miarę postępu planowanej eksploatacji górniczej zasięg niecki 
bezodpływowej może nieznacznie zwiększyć się w kierunku 
południowym i wschodnim. 

- przeznaczenie terenów wskazanych na mapach nr 4 i 5 pod budowę 
polderów/zbiorników retencyjnych, w których obrębie powinna być 
jednocześnie utrzymana funkcja przyrodnicza; 

- zakaz zabudowy terenów w obrębie niecki nie wykorzystanych do 
budowy polderów; 

- zmiana przeznaczenia i likwidacja zabudowy na działkach 881/105 i 
894/105; 

- rozważenie maksymalnego zwiększenia pojemności retencyjnej w 
obrębie obszaru poprzez usunięcie części wypełnienia terenu odpadami 
ponad poziomem otaczającego dna niecki i budowy trzeciego polderu 
(lub jednego dużego); 

 

Maksymalne wykorzystanie możliwości retencyjnych obszaru (w tym 
naprawa skutków niewłaściwie zaplanowanej rekultywacji części niecki) 
powinno być istotną częścią kompleksowego programu redukowania 
zagrożenia powodziowego w dolinie Kłodnicy i ujściowych odcinkach jej 
dopływów w obszarach poddanych deformacjom powierzchni terenu w 
wyniku podziemnej eksploatacji węgla kamiennego. Budowa w omawianym 
obszarze polderów o możliwie dużej pojemności retencyjnej może m.in. 
przyczynić się do znaczącego ograniczenia zagrożenia powodziowego w 
obrębie obszarów nr 3 i nr 4, a częściowo także w obszarze nr 1 
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3 Obszar zagrożony zalewaniem w czasie wezbrań wodami cofki Potoku 
Chudowskiego oraz wlewającymi się wodami Kłodnicy.  

Znaczne obniżenie ujściowego fragmentu Potoku Chudowskiego, przy 
jednoczesnym usytuowaniu wałów przeciwpowodziowych bezpośrednio 
przy korycie sprawia, że cofka może sięgać ponad 2 km od ujścia 
w górę cieku. Dalsze planowane wydobycie węgla może spowodować, 
wydłużenie cofki do prawie 4 km. Wały cofkowe chronią obecnie tylko 
obszar na północ od ul. Gliwickiej. Na południe od tej ulicy (w górę 
rzeki), w warunkach znacznego wezbrania, wody mogą się wylewać z 
koryta Potoku Chudowskiego, zalewając niżej położone tereny. 
Zagrożenie będzie narastać w miarę dalszego obniżania się terenu. W 
perspektywie ok. 2020 r. (jeżeli wystąpią prognozowane obniżenia 
terenu) powstanie ryzyko przelania się wód powodziowych, przez nisko 
położone działy wodne, do niecek bezodpływowych w obszarach nr 1 
i nr 4. 

- zakaz zabudowy (za wyjątkiem obiektów hydrotechnicznych); 
- niedopuszczenie do dalszego obniżania terenu (po wygaśnięciu 

aktualnej koncesji) w części doliny Potoku Chudowskiego pomiędzy 
ulicą Gliwicką i ujściem Potoku Ornontowickiego. 

W zakresie przeciwpowodziowych działań hydrotechnicznych priorytetowa 
jest kwestia pogłębienia Kłodnicy na odcinku od ujścia Potoku 
Chudowskiego do centrum Gliwic (bez tego rozważane pogłębienie Potoku 
Chudowskiego na odcinku od 2+823 do 0+554 km nie wpłynie istotnie na 
poprawę bezpieczeństwa powodziowego). Na poziomie lokalnym niezbędne 
jest monitorowanie zmian ukształtowania terenu i w razie potrzeby podjęcie 
działań eliminujących ryzyko przelania się wód powodziowych do niecek 
w obszarach nr 1 i nr 4 (np. podniesienie terenu w rejonie ul. Brzeg 
przecinającej Potok Paniówka, podniesienie terenu (usypanie niewysokiej 
grobli) w rejonie niskiego działu wodnego pomiędzy zlewniami Potoku 
Chudowskiego i Rowu CH-1)., Ze względu na ograniczanie obszaru retencji 
i silną ingerencję w funkcjonowanie ważnego korytarza ekologicznego mniej 
korzystnym rozwiązaniem będzie przedłużanie wałów cofkowych). 

4 Niecka bezodpływowa w dolnym odcinku doliny Potoku Paniówka, 
odwadniana przepompownią i kolektorem odprowadzającym wodę 
poniżej niecki. Brak możliwości grawitacyjnego odwodnienia niecki. 
Przywrócenie grawitacyjnego odpływu wód wymagałoby 
przeprowadzenia makroniwelacji terenu, co w kontekście obecnego 
zagospodarowania nie jest możliwe. 
W miarę postępu planowanej eksploatacji górniczej przewiduje się 
rozszerzanie się obszaru bezodpływowego (do 2040r.), w tym na tereny 
istniejącej zabudowy. 
 Dopływ wód ze stosunkowo niewielkiej zlewni Potoku Paniówka nie 
stanowi dużego zagrożenia powodziowego nawet w przypadku 
chwilowej awarii pompowni. W dnie niecki usytuowane są zbiorniki 
retencyjne mogące krótkotrwale zmagazynować wody tego potoku. 
Potencjalnie większe zagrożenie mogą stwarzać w przyszłości wody 
cofki z doliny Potoku Chudowskiego - w przypadku przelania się ich do 
niecki. 

- ograniczenie możliwości zabudowy strefy zagrożonej zalaniem;  
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5 Płytka niecka bezodpływowa obejmująca tereny rolne – możliwe 
okresowe podtopienia. 

- preferowane utrzymanie rolniczego użytkowania 
- dopuszczenie odzysku odpadów wydobywczych poza instalacjami lub 

urządzeniami do wypełnienia terenu niekorzystnie przekształconego 
przed ewentualną zabudową 

6 Niecka bezodpływowa - w miarę postępu planowanej eksploatacji 
górniczej przewiduje się rozszerzanie się obszaru bezodpływowego, 
głównie w części południowej – możliwe okresowe podtopienia. Niecka 
drenowana wielokierunkowo poprzez system kanalizacji deszczowej 

- odroczenie możliwości zabudowy części obszaru nie zainwestowanego 
(części nie wskazanej do ochrony przed skutkami eksploatacji górniczej 
na mapie nr 5) 

- dopuszczenie odzysku odpadów wydobywczych poza instalacjami lub 
urządzeniami do wypełnienia terenu niekorzystnie przekształconego 

7 Obszar niecki bezodpływowej, która może się zmniejszyć w wyniku 
zmian nachylenia terenu w okresie 2020-2040r. – możliwe okresowe 
podtopienia. W sąsiedztwie tereny przeznaczone do zabudowy, z 
potencjalnie znacznym udziałem powierzchni szczelnych – 
spodziewany wzrost potrzeb retencjonowania wód opadowych i 
roztopowych 

- wyznaczenie terenu retencji wód powierzchniowych 

8 Rozległa niecka bezodpływowa odwadniana przepompownią – możliwe 
podtopienia lub czasowe zalanie w przypadku intensywnych opadów. W 
miarę postępu planowanej eksploatacji górniczej niecka przesunie się w 
kierunku wschodnim i południowym (obszary zabudowane). W części 
północnej i wschodniej odkształcenia terenu IV kategorii prognozowane 
w okresie 2020 – 2040r. W dalszej perspektywie planowane jest 
odwodnienie niecki poprzez przerzut wód kolektorem podziemnym do 
rowu CH-10 oraz (uzupełniająco) zwiększenie przepustowości 
odprowadzenia wód doliną Potoku Bojkowskiego oraz likwidacja 
przepompowni. 
(wniosek KWK Knurów –Szczygłowice o nie przeznaczanie do 
zabudowy terenów nie zainwestowanych w północnej i zachodniej 
części obszaru) 

- ochrona obszaru zwartej i kształtującej się zabudowy przed 
odkształceniami o parametrach wyższych niż odpowiadające III 
kategorii (w granicach wskazanych na mapie nr 5); 

- ograniczenie lub odroczenie możliwości zabudowy części obszaru nie 
wskazanej do ochrony przed nadmiernymi odkształceniami; 

- w miarę możliwości wydzielenie pasów terenu wzdłuż Potoku 
Bojkowskiego oraz planowanego kolektora przerzutowego do rowu CH-
10 

 

Według zamierzeń KWK Knurów-Szczygłowice, przedstawionych pismem 
TMG/JK.542-126/A/2015 z dn. 27.07.2015r., głównym kierunkiem 
odwodnienia niecki ma być rów CH-10. Ze względu na priorytety ochrony 
przeciwpowodziowej właściwszym rozwiązaniem jest przebudowa w 
niezbędnym zakresie kolektora wiodącego wzdłuż Potoku Bojkowskiego 
tak, aby możliwe pozostało odprowadzanie jak najwiekszej części wód w 
kierunku proponowanego zbiornika retencyjnego w dolinie Potoku 
Ornontowickiego przy ujściu Potoku Bojkowskiego. Odwodnienie 
kolektorem w kierunku rowu CH-10 powinno być rozwiązaniem 
uzupełniającym/awaryjnym 
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9 Odkształcenia terenu IV kategorii prognozowane w okresie 2020 – 
2040r. oraz obniżenia do ponad 14 m, prowadzące do powstania 
płytkich niecek bezodpływowych w okresie 2020-2040r., mogą 
znacząco utrudnić lub uniemożliwić rewitalizację stacji i linii kolejowej 
oraz zainwestowanie terenów sąsiadujących. 

- ochrona obszaru kształtującej się zabudowy i stacji kolejowej (w 
sąsiedztwie zwartej zabudowy Przyszowic) przed odkształceniami o 
parametrach wyższych niż odpowiadające III kategorii; 

- wyznaczenie wydzielonej strefy dla przebudowy rowu CH-10; 
- dopuszczenie odzysku odpadów wydobywczych poza instalacjami lub 

urządzeniami do wypełnienia terenu niekorzystnie przekształconego 
przed ewentualną zabudową lub dla utrzymania właściwego nachylenia 
profilu podłużnego Rowu CH-10 

- ograniczenie lub odroczenie możliwości zabudowy obszarów 
niezainwestowanych. 

10 Kształtujące się niecki bezodpływowe po obu stronach nasypu 
kolejowego odwadniane rowami, których przekrój może wymagać 
powiększania; przeważająca część obszaru z zasięgu odkształceń 
terenu IV kategorii prognozowanych w okresie 2020 – 2040r. 

- zakaz (preferowany) lub odroczenie możliwości zabudowy obszaru; 
- wyznaczenie terenu retencji wód powierzchniowych (pożądane z uwagi 

na ograniczoną przepustowość Rowu CH-1 lub co najmniej 
zapewnienie wydzielonej strefy dla przebudowy rowów odwadniających 

11 Odkształcenia terenu IV kategorii prognozowane w okresie 2020 – 
2040r. – w istotnej części obejmują obszar zwartej zabudowy, na 
którym znajduje się ośrodek zdrowia oraz dwór wpisany do rejestru 
zabytków; przebiega tędy odcinek gazociągu średniego ciśnienia (2. 
kat. odporności) 

- ochrona obszaru zwartej zabudowy przed odkształceniami 
o parametrach wyższych niż odpowiadające III kategorii; 

- ochrona obiektów w stopniu zapewniającym bezawaryjne użytkowanie; 
- ograniczenie lub odroczenie możliwości zabudowy obszarów 

niezainwestowanych. 

12 Deformacje nieciągłe (szczeliny lub progi o szerokości/wysokości do ok. 
0,5m) licznie powstające w strefie wychodni aktywnego uskoku 
Knurowskiego 

- zaleca się unikać lokalizowania zabudowy wielkopowierzchniowej; 
- ochrona obiektów budowlanych na obszarze zwartej zabudowy, w 

szczególności obiektów użyteczności publicznej wskazanych na mapie 
nr 5, przed szkodami powodowanymi deformacjami w stopniu 
zapewniającym nieprzerwane, bezpieczne użytkowanie obiektów. 

13 Przy rowie melioracyjnym przed przepustem pod nasypem kolejowym 
możliwe piętrzenie wód opadowych. Fragment terenu przy linii kolejowej 
znajdzie się w granicach niecki bezodpływowej po 2040r  
(wniosek KWK Knurów –Szczygłowice o nie przeznaczanie do 
zabudowy całego obszaru) 

- wyodrębnienie pasa terenu wzdłuż rowu melioracyjnego (z 
rozszerzeniem do ok. 100 m przed przepustem pod nasypem 
kolejowym) z zakazem zabudowy lub nie przeznaczanie do zabudowy 
także pozostałej części obszaru nr 13. 
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14 Zalewisko Ws 54/1997 o ustabilizowanym brzegu południowym, 
wykorzystywane do celów rekreacyjnych może zostać częściowo 
zdrenowane w związku z prognozowanym nierównomiernym 
obniżaniem terenu pod zbiornikiem oraz zwiększeniem spadku doliny 
Potoku Gierałtowickiego. 

- zakaz odzysku odpadów wydobywczych poza instalacjami lub 
urządzeniami do wypełnienia terenu niekorzystnie przekształconego, 
zakaz nie dotyczy prac hydrotechnicznych w celu ustabilizowania 
wschodniego brzegu akwenu  

W celu utrzymania powierzchni zbiornika zbliżonej do obecnej należy się 
liczyć z potrzebą wprowadzenia piętrzenia poprzez budowę grobli/zapory 
wzdłuż ul. Leśnej, co ułatwiłoby również regulację poziomu wody 
w zbiorniku i utrzymywanie rezerwy powodziowej 

15 Podtopienia i zalewiska w obrębie nie zainwestowanych den dolin 
Potoku Ornontowickiego, Potoku Beksza i Potoku Gierałtowickiego; 
Rozszerza się istniejąca niecka bezodpływowa w dolinie Potoku 
Gierałtowickiego z likwidowanym zalewiskiem Ws 79/1993 
i przepompownią drenującą. W okresie 2019-2044r. niecka obejmie 
także odcinek doliny Potoku Beksza, druga niecka powstanie w dolinie 
Potoku Ornontowickiego. Docelowo może powstać jedna rozległa 
niecka o powierzchni ok. 177 ha. 

Duże deniwelacje powierzchni w biegu gazociągów magistralnych mogą 
skutkować koniecznością przebudowy gazociągów. 

Zabudowa w ujściowym odcinku doliny Potoku Beksza będzie 
zagrożona podtopieniem (a następnie zalaniem) po 2044r. 

- pozostawienie tych terenów jako terenów otwartych (rolnych, o funkcji: 
przyrodniczej, retencyjnej, rekreacyjnej) 

- zakaz zabudowy terenów rolnych, rezygnacja z terenów inwestycyjnych 
w dolinie Potoku Ornontowickiego i Rowu od Solarni przy południowej 
granicy Gminy; 

- ograniczone dopuszczenie odzysku odpadów wydobywczych poza 
instalacjami lub urządzeniami do wypełniania terenów niekorzystnie 
przekształconych; 

- utrzymanie ciągłości powiązań systemu przyrodniczego, w tym ochrona 
korytarzy ekologicznych przed sposobem rekultywacji pogorszającym 
ich drożność oraz ograniczającym bioróżnorodność tych obszarów; 

- utrzymywanie grawitacyjnego odpływu wód powierzchniowych 
(wykluczenie możliwości stosowania systemów odwodnienia opartego 
na pracy pomp i rurociągów tłocznych, w dalszej perspektywie 
likwidacja pompowni w dolinie Potoku Gierałtowickiego) 

- umożliwienie budowy zbiorników retencyjnych, zwłaszcza w obrębie 
obszarów wskazanych na mapie nr 5; 

- zmiana przeznaczenia terenu i likwidacja istniejącej zabudowy 
w ujściowym odcinku doliny Potoku Beksza po 2044r.; 

- w przypadku przebudowy gazociągów należy dostosować ich przebieg 
do potrzeb terenowych retencji wód 

16 Podtopienia i zalewisko w obrębie nie zainwestowanego dna doliny 
wskutek powstania niecki bezodpływowej w okresie 2019-2044 i jej 
rozwoju po 2044r. na obszarze częściowo zabudowanym. Istnieć 
będzie techniczna możliwość grawitacyjnego zdrenowania niecki. 

- zakaz zabudowy terenu rolnego, ograniczenie terenów przeznaczonych 
do zabudowy; 

- zakaz odzysku odpadów wydobywczych poza instalacjami lub 
urządzeniami do wypełnienia terenu niekorzystnie przekształconego; 

- utrzymanie ciągłości powiązań systemu przyrodniczego; 
- utrzymywanie grawitacyjnego odpływu wód powierzchniowych 

(wykluczenie możliwości stosowania systemów odwodnienia opartego 
na pracy pomp i rurociągów tłocznych 

- można rozpatrywać budowę niewielkiego zbiornika retencyjnego; 
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17 Podtopienia i zalewisko w obrębie nie zainwestowanego dna doliny 
(tereny rolne i leśne) wskutek ukształtowania niecki bezodpływowej do 
2019 r. i jej stopniowego dalszego rozwoju; 

Możliwe podtopienia terenu mieszkaniowo – usługowego po 2044r. 

- zakaz zabudowy terenów rolnych, nie przeznaczanie nowych terenów 
do zabudowy; 

- zakaz odzysku odpadów wydobywczych poza instalacjami lub 
urządzeniami do wypełnienia terenów niekorzystnie przekształconych; 

- ewentualne ograniczenie obniżeń o ok. 2 m (w stosunku 
przedstawionych przez KWK Budryk prognoz zsumowanych obniżeń 
terenu obejmujących wszystkie horyzonty eksploatacji) pozwoli na 
zdrenowanie terenu zainwestowanego i znacznie ograniczy zalewisko 
w obszarze leśnym; 

- utrzymywanie grawitacyjnego odpływu wód powierzchniowych 
(wykluczenie możliwości stosowania systemów odwodnienia opartego 
na pracy pomp i rurociągów tłocznych 

- można rozpatrywać budowę niewielkiego stawu powyżej zagajnika 
leśnego 

18 Podtopienia i zalewisko w obrębie nie zainwestowanego dna doliny 
Potoku Chudowskiego wskutek ukształtowania niecki bezodpływowej w 
okresie 2019-2044r. i jej dalszego rozwoju 

- zakaz zabudowy; 
- zakaz odzysku odpadów wydobywczych poza instalacjami lub 

urządzeniami do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych; 
- utrzymywanie grawitacyjnego odpływu wód powierzchniowych 

(wykluczenie możliwości stosowania systemów odwodnienia opartego 
na pracy pomp i rurociągów tłocznych; 

- utrzymanie ciągłości powiązań systemu przyrodniczego 

19 Możliwe podtopienia wskutek poszerzania się niecki bezodpływowej na 
obszar zabudowy; w okresie 2019-2044r. w obrębie niecki znajdzie się 
część aktualnie nie zabudowana, po 2044r. – całość wskazanego 
obszaru 

- ograniczenie eksploatacji w zakresie niezbędnym do utrzymania 
obszaru zabudowanego poza niecką bezodpływową lub skuteczny 
drenaż obszaru nr 18; 

- ewentualne wyłączenie z możliwości zabudowy części dotychczas nie 
zainwestowanej 

20 Podtopienia i zalewiska w dnie doliny Potoku Promna i dopływającego 
rowu wskutek powstania i ustabilizowania się niecki bezodpływowej w 
okresie 2019-2044r. 

- utrzymywanie grawitacyjnego odpływu wód powierzchniowych 
(wykluczenie możliwości stosowania systemów odwodnienia opartego 
na pracy pomp i rurociągów tłocznych), z uwzględnieniem potrzeby 
utrzymania stosunków wodnych niezbędnych do zachowania siedliska 
leśnego;  

- zakaz odzysku odpadów wydobywczych poza instalacjami lub 
urządzeniami do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych; 

- zakaz zabudowy terenów rolnych, ograniczenie terenu inwestycyjnego; 
- utrzymanie ciągłości powiązań systemu przyrodniczego 
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Przedstawione w niniejszym opracowaniu wnioski i rekomendacje powinny posłużyć do 

konstruowania polityki przestrzennej gminy zapewniającej w pierwszym rzędzie ochronę 

mieszkańców przed zagrożeniami i znaczącymi uciążliwościami/skutkami podziemnej eksploatacji 

kopalin oraz prac rekultywacyjnych na powierzchnii. Istotne jest też zapewnienie warunków 

utrzymania i wzmacniania zasobów przyrodniczych. Jednocześnie polityka przestrzenna gminy 

powinna umożliwiać w sposób racjonalny eksploatację złoża, dostosowując w miarę możliwości, 

rozwój przestrzenny do planowanej eksploatacji, w tym poprzez rezygnację z zabudowy terenów 

silnie narażonych na niekorzystne skutki eksploatacji lub odroczenie możliwości zabudowy do czasu 

wygaszenia wpływów i/lub przywrócenia odpowiednich cech terenu, w szczególności właściwych 

stosunków wodnych. W tym celu, oraz z uwagi na duży zasięg oraz rozkład zidentyfikowanych 

obszarów problemowych, zasadne jest rekomendowanie sporządzenia planów zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów górniczych: „Knurów”, „Makoszowy II”, „Ornontowice I” oraz Sośnica III” 

z częściach znajdujących się w granicach gminy Gierałtowice. Zawarcie w tych planach rozwiązań 

służących ułatwieniu prowadzenia eksploatacji górniczej, a mogących skutkować roszczeniami 

odszkodowawczymi ze strony właścicieli nieruchomości kierowanymi wobec Gminy, powinno być 

jednak warunkowane zawarciem porozumienia cywilno – prawnego Gminy z przedsiębiorcami 

górniczymi, w którym przedsiębiorcy zobowiązaliby się do pokrycia kosztów takich odszkodowań. 

Istotne zmiany projektu zagospodarowania złoża mogą być przesłanką do zmiany, w razie 

potrzeby, planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego lub jego części. 
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