
UCHWAŁA NR XLII/303/2021 
RADY GMINY GIERAŁTOWICE 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr IFIII.4131.1.52.2021 Wojewody Śląskiego 

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z poźn. zm.), 

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Postanawia się zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach rozstrzygnięcie 
nadzorcze nr IFIII.4131.1.52.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 12 listopada 2021 roku stwierdzające 
nieważność uchwały Nr XL/289/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 października 2021 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru sołectwa Paniówki – Etap I - w zakresie 
w jakim odnosi się ono do części tekstowej zawartej w § 7 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XL/289/2021 Rady Gminy 
Gierałtowice z dnia 6 października 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru sołectwa Paniówki – Etap I. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Paweł Szary 
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Uzasadnienie 

Wojewoda  Śląski działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym rozstrzygnięciem nadzorczym nr IFIII.4131.1.52.2021 z dnia 12 listopada 2021 roku stwierdził 
nieważność uchwały nr XL/289/2021 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 października 2021 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru sołectwa Paniówki – Etap I, w części 
tekstowej zawartej w §7 ust. 2 pkt 2 oraz w części graficznej w zakresie: terenu bez oznaczeń literowych 
i cyfrowych, w kolorze beżowym ciemnym, położonym na północ od terenu oznaczonego symbolem 
31 M,U oraz na wschód od terenu oznaczonego symbolem 16 MNU; terenów oznaczonych symbolami 
23 WS, 24WS, 25WS. Rada Gminy Gierałtowice nie zgadza się z argumentacją Wojewody w takim 
zakresie w jakim odnosi się ona do § 7 ust. 2 pkt 2 kwestionowanej uchwały. 

Ustalenia zawarte w § 7 ust. 2 pkt 2 lit. a, b, c uchwały zostały poczynione w następującym stanie 
faktycznym i prawnym: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki - Etap I jest planem 
terenu górniczego w rozumieniu art. 104 ust. 2 Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1420). 

Zgodnie z art. 104 ust. 4 p.g.g., plan terenu górniczego powinien,  niezależnie  od  wymagań  określonych 
odrębnymi  przepisami,  zapewniać  integrację  wszelkich  działań podejmowanych w granicach terenu 
górniczego w celu: 

1) wykonania działalności określonej w koncesji; 

2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 

3) ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych. 

Stosownie zaś do art. 71 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), w miejscowym planie ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, 
umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska. 

Wydobywanie kopalin jest przedsięwzięciem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.). 

Uwaga, iż to plan ruchu zakładu górniczego powinien określać przedsięwzięcia, które winny być 
zapewnione przez przedsiębiorcę górniczego,  zgodnie z art. 108 ust. 2 pkt 2 lit. b, f, g, h ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.) wydaje się być 
oparta na założeniu, iż: 

- plan ruchu zakładu górniczego sporządzony został z uwzględnieniem warunków określonych  
w koncesji oraz odpowiednio w projekcie  zagospodarowania  złoża, w szczególności  w zakresie  
bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska (o czym stanowi art. 108 ust. 3 oraz 
art. 30 ust. 2 p.g.g.), 

- koncesja na eksploatację zawiera warunki wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięć. 

W przypadku sołectwa Paniówki, część obszaru jest położona w granicach terenu górniczego 
Ornontowice I, utworzonego na mocy koncesji 13/94, nadanej przez Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia 21  marca 1994 r. (na podstawie przepisów dekretu z dnia 6 maja 
1953 r. Prawo górnicze), zmienionej decyzjami: BKk/MS-1288/94 z dnia 19 sierpnia 1994 r., 
BKk/KP/2014/96 z dnia 17 grudnia 1996 r., GK/wk/PK/771/98 z dnia 23 lutego 1998 r., DGe/RR/487-
6429/2001 z dnia  19 grudnia 2001 r. 

Koncesja 13/94 miała wygasnąć dnia 31 grudnia 2019 r., jednakże decyzją Ministra Środowiska DGK-
VI.4771.41.MK.6 z dnia 21 grudnia 2018 r.  jej ważność została przedłużona do końca roku 2043, bez 
wydania wcześniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Działalność przedsiębiorców górniczych będących kolejnymi właścicielami koncesji nie została nigdy 
poddana ocenie oddziaływania na środowisko. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, prowadzone w oparciu o Raport o oddziaływaniu na 
środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża 
węgla kamiennego "Budryk", sporządzony na potrzeby uzyskania nowej koncesji w lipcu 2017 r., 
nie zakończyło się (wniosek został wycofany przez przedsiębiorcę), lecz informacje zawarte w raporcie 
stanowią potwierdzenie zasadności polityki przestrzennej gminy określonej w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice, przyjętym uchwałą nr XXXIX/268/17 
z dnia 12 grudnia 2017 r., m.in. w zakresie wymogu zapewnienia grawitacyjnego spływu wód w ciekach 
oraz ochrony potencjału rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Zgodnie z pkt 5 lit. c koncesji, Kopalnia Węgla Kamiennego "Budryk" jest zobowiązana do 
wydobywania kopalin w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska określonymi w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego oraz nie naruszający określonego tym planem przeznaczenia 
terenów. 

Wobec powyższego Rada Gminy Gierałtowice uważa kwestionowane zapisy za niezbędne do 
wypełnienia nałożonych na nią obowiązków, wynikających z art. 104 ust. 4 p.g.g., art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz 
art. 72 ust. 1 p.o.ś., w związku z art. 15 ust. 1 u.p.z.p. 

Z tych względów zasadne jest wniesienie skargi na rozstrzygniecie nadzorcze we wskazanej części do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach i poddanie ocenie sądowej zaistniałych w tej sprawie 
różnic stanowisk natury prawnej. 
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