Protokół Nr 5/12/2019
ze wspólnego posiedzenia Komisji RM Nr 10 ds. Szkód Górniczych oraz Komisji RM Nr 5
ds. Ochrony Środowiska, które odbyło się dnia 28 listopada 2019 roku o godzinie
1630 w budynku sołtysówki w Borowej Wsi przy ul. Równoległej 2
Obecnych 3 członków Komisji RM Nr 10 ds. Szkód Górniczych (na 3 ogółem)
oraz 4 członków Komisji RM Nr 5 ds. Ochrony Środowiska (na 4 ogółem).
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy wniesione – omówienie tematu wykonania odwiertu badawczego na terenie
sołectwa Borowa Wieś i Paniowy.
3. Zamknięcie posiedzenia.
Do pkt 1
Zaproponowano, aby wspólne posiedzenie poprowadził przewodniczący Komisji RM nr 10
ds. Szkód Górniczych Andrzej Sukiennik.
Przewodniczący Komisji RM nr 10 Andrzej Sukiennik – otworzył posiedzenie,
przywitał członków Komisji, radną Anetę Esnekier, zastępcę burmistrza Mikołowa
Iwonę Spychałę-Długosz, naczelnika Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury
i Usług Komunalnych Marcina Stokłosę, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Sabinę
Winnicką-Mrowiec, inspektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mikołów
Grzegorza Nowoka, zastępcę naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Barbarę Hasę, radną
Rady Powiatu Mikołowskiego Janinę Szołtysek, przedstawicieli Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie oraz mieszkańców Mikołowa. Stwierdził
prawomocność oraz przedstawił porządek obrad.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych, sprzeciwu,
jak i wstrzymujących się nie było.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, sprzeciwu,
jak i wstrzymujących się nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez obie komisje.
Do pkt 2
Przewodniczący Komisji RM nr 10 Andrzej Sukiennik – zaproponował przystąpić
do omówienia tematu wykonania odwiertu badawczego na terenie sołectwa Borowa Wieś
i Paniowy.
Do komisji w tej sprawie wpłynęło:
- Pismo mieszkańców sołectwa Borowa Wieś dot. prośby o pomoc i wsparcie
w formie wyrażenia swojego protestu do Ministerstwa Środowiska wobec decyzji
DGK-VI.4740.4.2019.MD.7 w sprawie wykonania otworu badawczego horyzontalnego
Bielszowice 2H w ramach II Etapu Badawczego Geo-Metan na terenie działek
o nr 147/19, 148/19, 2017/19, 2018/19 w Gminie Mikołów, sołectwo Borowa Wieś,
teren geodezyjny Paniowy.
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- Pismo Przewodniczącego Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych Andrzeja
Sukiennika skierowane do Burmistrza Mikołowa nawiązujące do ww. pisma
mieszkańców, zawierające wniosek o dostarczenie kopii całości dokumentacji będącej
w posiadaniu Urzędu Miasta Mikołów związanej z ww. sprawą.
- Materiały dostarczone przez Urząd Miasta Mikołów w temacie wykonania odwiertu
badawczego na terenie Gminy Mikołów.
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Grzegorz Nowok – przedstawił
harmonogram zdarzeń związanych z tym tematem:
- 10 września 2019 r. wpłynął do Urzędu Miasta projekt robót geologicznych w sprawie
wykonania badawczego otworu wiertniczego Bielszowice 1K wraz z otworem kierunkowym
Bielszowice 2H w celu oceny przedeksploatacyjnego odmetanowania pokładów węgla
w ramach II Etapu Programu Badawczego Geo-Metan;
- po wnikliwym zapoznaniu się ze sprawą i wizją w terenie Burmistrz Mikołowa wydał
negatywną opinię dla ww. projektu – odczytał fragment przedmiotowej opinii;
- następnie wystosowano do firmy PGNiG maila, na którego otrzymano zwrotną odpowiedź,
iż PGNiG zobowiązuje się do wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przed hałasem, czyli
wykonania ekranów dźwiękochłonnych, a co za tym idzie do ograniczenia wysokości hałasu
do częstotliwości dopuszczalnej prawem. Pomimo tego zapewnienia Burmistrz Mikołowa
podtrzymał negatywną opinię w tej sprawie. Inną problematyczną kwestią była sprawa
dojazdu;
- 23 września 2019 r. opinia Burmistrza Mikołowa została przesłana do Ministerstwa
Środowiska;
- 14 października 2019 r. wpłynęła decyzja Ministerstwa Środowiska zatwierdzająca projekt
wykonania badawczego otworu wiertniczego – odczytał fragment przedmiotowej decyzji.
Minister Środowiska przyjął opinię Burmistrza Mikołowa do wiadomości, jednak ostatecznie
nie dostosował się do niej i wyraził zgodę na wykonanie robót geologicznych. Urząd Miasta
Mikołów nie ma dalszej możliwości działania w tym zakresie, ponieważ stronami
postępowania w tej sprawie są firma PGNiG oraz właściciele działek, na których
zaplanowano przedmiotową inwestycję.
Przedstawiciele PGNiG – omówili temat na podstawie prezentacji multimedialnej.
Poinformowali m.in. o:
- działalności oraz dotychczasowych doświadczeniach firmy PGNiG,
- celach strategicznych oraz celach długofalowych przedmiotowego projektu,
- etapach Programu Geo-Metan: etap pierwszy badawczo-pilotażowy, etap drugi
badawczo-demonstracyjny, etap trzeci wdrożeniowy – aktualnie realizowany jest etap
badawczo-demonstracyjny,
- lokalizacji zamierzonych robót geologicznych, planowanych technologiach wydobycia
oraz o teście produkcyjnym,
- zobowiązaniach firmy wynikających z przystąpienia do realizacji robót geologicznych.
Nastąpiła obszerna dyskusja w tym temacie, w trakcie której poruszono m.in. kwestie:
- planowanych technik i metod wydobywczych;
- obaw mieszkańców o wyciek szkodliwych substancji do wód gruntowych;
- oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko;
- hałasu, jaki będzie wytwarzany podczas prac wydobywczych;
- braku wyznaczonego dojazdu do placu budowy oraz obaw o istniejącą infrastrukturę
drogową;
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- ewentualnej zmiany lokalizacji otworu badawczego;
- braku konsultacji społecznych w tym temacie;
- konieczności wykonania inwentaryzacji budynków – przed przystąpieniem do realizacji
przedmiotowej inwestycji oraz po jej zakończeniu;
- naprawy szkód oraz rekompensat finansowych;
- działalności na tym obszarze kopalń oraz wzajemnego oddziaływania skutków
wydobywczych.
Przewodniczący Komisji RM nr 10 Andrzej Sukiennik – zaproponował zakończyć
dyskusję w tym temacie i wystąpić do Burmistrza Mikołowa z następującym wnioskiem:
Komisje popierają protest mieszkańców, sprzeciwiają się wykonaniu planowanych otworów
wiertniczych w pobliżu domów mieszkalnych i wnoszą do Burmistrza Mikołowa
o przygotowanie projektu protestu, który podjęty zostanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej
Mikołowa.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem ww. wniosku.
Za przyjęciem głosowało 3 członków Komisji RM nr 10 ds. Szkód Górniczych, sprzeciwu,
jak i wstrzymujących się nie było.
Za przyjęciem głosowało 4 członków Komisji RM nr 5 ds. Ochrony Środowiska, sprzeciwu,
jak i wstrzymujących się nie było.
Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie przez obie komisje.
Ponadto radny Krzysztof Żur zaproponował wystąpić do Burmistrza Mikołowa
z wnioskiem o ustosunkowanie się do propozycji zmiany lokalizacji wykonania otworu 2H
na południe od rzeki Promnej oraz o udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim czasie
możliwa jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego?
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Na zakończenie dyskusji mieszkańcy zwrócili się z prośbą, aby informować ich o wszystkich
dokumentach, jakie będą wpływać do Urzędu Miasta Mikołów w temacie robót
geologicznych związanych z realizacją II Etapu Badawczego Geo-Metan.
Do pkt 3
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
Komisji podziękował zebranym za udział obradach.
Posiedzenie zakończono o godz. 1850.
Informacja:
Zgodnie z § 33 ust. 2 Statutu Miasta Mikołów do protokołów z posiedzeń komisji Rady
Miejskiej Mikołowa dołącza się nagranie z przebiegu obrad.

Protokołowały:

Przewodnicząca
Komisji Nr 5

Przewodniczący
Komisji Nr 10

Agnieszka Fiola

Andrzej Sukiennik

Monika Graca-Kierzkowska
Katarzyna Pustułka
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