Protokół Nr 1/2018
z posiedzenia Komisji RM Nr 10 ds. Szkód Górniczych, które odbyło się dnia 29 listopada
2018 roku o godzinie 1400 w sali nr 11 Urzędu Miasta w Mikołowie
Obecnych 3 członków Komisji (na 3 ogółem).
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione:
- wydanie opinii Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w sprawie zmiany koncesji nr 13/94
na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Budryk”;
- wydanie opinii dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział
KWK „Makoszowy” z siedzibą w Zabrzu do planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego
na lata 2019-2022;
- pismo kierownika Biura Gospodarki Nieruchomościami dot. braku zgody Polskiej Grupy
Górniczej Oddział KWK Ruda na geodezyjne wydzielenie projektowanej drogi lokalnej
oraz przekazania nieruchomości na rzecz gminy.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
4. Wolne głosy.
Do pkt 1
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – otworzył posiedzenie, przywitał członków
Komisji, inspektora Wydziału Ochrony Środowiska Grzegorza Nowoka oraz przedstawicieli
Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie. Stwierdził prawomocność oraz przedstawił
porządek obrad.
Przystąpiono do glosowania nad przyjęciem ww. porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – kolejno przedstawił sprawy, które wpłynęły
do Komisji.
- Wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w sprawie zmiany koncesji
nr 13/94 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej
ze złoża „Budryk”.
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Grzegorz Nowok – omówił temat.
Zaproponował, aby powyższy wniosek zaopiniować pozytywnie pod następującymi
warunkami:
- KWK „Budryk” na terenie przewidywanych wpływów dokona z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do projektowanej eksploatacji górniczej zabezpieczenia
wszystkich obiektów posiadających niższą kategorię odporności od przewidywanych
wpływów deformacji;
- eksploatacja złoża będzie prowadzona zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i nie
może naruszać ustaleń określonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Mikołów.
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Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: inspektor Wydziału Ochrony
Środowiska Grzegorz Nowok, radny Krzysztof Żur, radny Krzysztof Jakubiec oraz
przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji zaproponowano zaopiniować pozytywnie wniosek
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w sprawie zmiany koncesji nr 13/94 na wydobywanie
węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Budryk” pod
następującymi warunkami:
- KWK „Budryk” na terenie przewidywanych wpływów dokona z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do projektowanej eksploatacji górniczej zabezpieczenia
wszystkich obiektów posiadających niższą kategorię odporności od przewidywanych
wpływów deformacji;
- eksploatacja złoża będzie prowadzona zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i nie
może naruszać ustaleń określonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Mikołów.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie.
- Pismo Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK
„Makoszowy” z siedzibą w Zabrzu dot. prośby o wydanie opinii do planu ruchu
likwidowanego zakładu górniczego na lata 2019-2022.
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Grzegorz Nowok – omówił temat.
Radny Krzysztof Żur – zaproponował, aby do opinii dopisać punt dotyczący usuwania
poeksploatacyjnych szkód górniczych kopalni „Makoszowy”.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: inspektor Wydziału Ochrony
Środowiska Grzegorz Nowok, radny Krzysztof Żur oraz radny Krzysztof Jakubiec.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji zaproponowano zaopiniować pozytywnie plan ruchu
likwidowanego zakładu górniczego na lata 2019-2022 Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
w Bytomiu, Oddział KWK „Makoszowy” z siedzibą Zabrzu wraz z wnioskiem, aby do opinii
dopisać punkt dotyczący usuwania poeksploatacyjnych szkód górniczych kopalni
„Makoszowy”.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. propozycji.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie.
- Pismo kierownika Biura Gospodarki Nieruchomościami Małgorzaty Francug
skierowane do Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej dot. braku zgody Polskiej Grupy
Górniczej Oddział KWK Ruda na geodezyjne wydzielenie projektowanej drogi lokalnej
oraz przekazania nieruchomości na rzecz gminy.
Radny Krzysztof Żur – omówił temat.
Nastąpiła dyskusja w tym temacie, w której udział wzięli: radny Krzysztof Żur, radny
Krzysztof Jakubiec oraz inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Grzegorz Nowok.
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Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Komisja przyjęła treść ww. pisma
do wiadomości.
Do pkt 3
Przewodniczący Komisji Andrzej Sukiennik – przedstawił plan pracy Komisji na 2019 rok.
1. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami Komisji oraz
wnoszonymi przez mieszkańców.
2. Analizowanie i opiniowanie:
- planów ruchu oraz dodatków do planu ruchu zakładów górniczych,
- decyzji dotyczących wykorzystania lub składowania na terenie gminy odpadów
pogórniczych,
- wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin,
- sprawozdań związanych z wpływami eksploatacyjnymi zakładów górniczych,
- uwarunkowań środowiskowych na realizację górniczych przedsięwzięć.
3. Analiza wykonania wniosków Komisji.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2019 roku.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. planu pracy.
Za przyjęciem głosowało 3 członków, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Plan pracy Komisji na 2019 rok jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
Do pkt 4
Radny Krzysztof Żur – zaproponował wystąpić z wnioskiem formalnym o coroczne
przeprowadzanie analiz wstrząsów górniczych, jakie miały miejsce na terenie gminy Mikołów
i przedstawienie ich w formie raportu na posiedzeniu Komisji RM nr 10 ds. Szkód
Górniczych.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji, sprzeciwu, jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższy wniosek jednogłośnie został zaopiniowany pozytywnie.
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował zebranym za udział obradach.
Posiedzenie zakończono o godz. 1435.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji Rady
Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.
Protokołowała
(Monika Graca-Kierzkowska)

Przewodniczący Komisji Nr 10
(Andrzej Sukiennik)
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