
PROTOKÓŁ NR 9/2013 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska                   

i Ładu Publicznego w dniu 15.10.2013 r.  

 

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Degradacja środowiska – tereny pogórnicze. 

2. Sprawy bieżące. 

3. Przyjęcie Protokołu Nr 8/2013 z posiedzenia komisji w dniu 10.09.2013 r. 

 

 

Przewodniczący komisji Sławomir Wawrzyniak przywitał zaproszonych Gości oraz 

członków komisji. 

Stwierdził, że posiedzenie komisji zostało zwołane prawidłowo oraz obecnych jest 

ponad 50% członków komisji, wobec tego może ona podejmować wiążące wnioski. 

Następnie przedstawił wyżej podany porządek posiedzenia, który został przyjęty 

jednogłośnie, przy 6 głosach za. 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący komisji wprowadzając w główny temat posiedzenia komisji 

przypomniał, że od czasu uzyskania samodzielności prawnej przez gminę Bieruń kilka 

razy była już opracowywana strategia rozwoju miasta, która obejmuje również tereny 

pogórnicze. Na terenie gminy Bieruń znajduje się KWK ”Piast”, która daje ogromne 

zatrudnienie, a zarazem degraduje środowisko i daje możliwości, aby doprowadzić  

je do stanu pierwotnego. Współpraca dwóch obszarów – rolniczego i górniczego musi 

się uzupełniać. 
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Burmistrz poinformował, że zespół porozumiewawczy spotyka się raz na kwartał. 

Ostatnie spotkanie miało miejsce w ubiegłym tygodniu, którego głównym tematem 

było zagospodarowanie terenów przy strefie ekonomicznej (temat ten będzie szeroko 

omówiony na posiedzeniu komisji gospodarki miejskiej). Na ukończeniu jest budowa 

budynku mieszkalnego dla mieszkańców ul. Hodowlanej. Zakończenie budowy tego 

budynku nastąpi w marcu przyszłego roku. Droga do bloku jest wybudowana. 

Przedstawiciel KWK „Piast” D. Bieroński przekazał w formie prezentacji 

multimedialnej informacje dotyczące: 

- obszaru gmin na terenie górniczym KWK „Piast”, w tym powierzchnię i teren 

obszaru górniczego „Bieruń II”, 

- eksploatacji dokonanej od 1.04.2013 r. do 30.09.2013 r. i planowanej  

od 1.10.2013 r. do 31.03.2014 r., 

- miesięcznych postępów ścian, 

- wpływu eksploatacji dokonanej od 1.04.2013 r. do 30.09.2013 r. oraz 

projektowanej od 1.10.2013 r. do 31.03.2014 r., 

- ilości obiektów budowlanych położonych na poszczególnych kategoriach terenu 

dla eksploatacji dokonanej od 1.04.2013 r. do 30.09.2013 r., 

- wpływu projektowanej eksploatacji w granicach gminy Bieruń od 1.10.2013 r.  

do 31.03.2014 r., 

- lokalizacji linii obserwacyjnych związanych z aktualnie prowadzoną  

i projektowaną eksploatacją, 

- usuwania szkód górniczych w 2012 roku i do września 2013 r., 

- planów i realizacji wydatków na szkody górnicze dla terenu gminy Bieruń, 

- charakterystyki pompowni KWK „Piast” odwadniających obszar gminy Bieruń, 

- prac związanych z odwodnieniem terenu gminy Bieruń, 

- projektowanej eksploatacji w latach 2014-2016. 

Główny specjalista referatu OŚRL J. Guściora poinformowała, że od 3,5 roku dwa 

razy w roku odbywają się spotkania zespołu porozumiewawczego. W trakcie 

ostatniego spotkania omawiane były wpływy działalności górniczej KWK „Piast”  
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i „Ziemowit” na teren powierzchni miasta Bierunia, a także było przedstawione przez 

kopalnie to co będzie  realizowane w najbliższym okresie czasu. Pod koniec bieżącego 

roku przestaje funkcjonować obecny plan ruchu KWK „Piast” w związku z czym 

trzeba będzie zaopiniować nowy plan na lata 2014-2016. W nowym planie 

eksploatacja na terenie Bierunia jest nadal planowana i trzeba się liczyć z tym, że 

jeżeli zostaną dopuszczone do eksploatacji właśnie te, a nie inne ściany  

to degradacja środowiska naturalnego nie tylko terenów zabudowanych ale również 

terenów użytkowanych rolniczo będzie niestety dalej postępować. W ostatnich latach 

kopalnia dość znaczące środki finansowe przeznaczała na usuwanie szkód górniczych 

związanych z terenami rolnymi, a konkretnie na roboty naprawcze na sieciach rowów 

melioracyjnych wykonywane przez Bieruńską Spółkę Wodną oraz inwestycjami 

gminy Bieruń. 

W czasie dyskusji:  

Radny T. Nyga zapytał: 

- czy będą jeszcze występowały szkody górnicze na ul. Krakowskiej w rejonie 

zjazdu na Groblę, 

 Przedstawiciel KWK „Piast” poinformował, że 10-cio krotnie były robione 

naprawy od razu po zgłoszeniu szkód, obecnie droga jest pod wpływami 

eksploatacji, dalej następują osiadania, naprawa główna zostanie wykonana po 

ustaniu wpływów., 

- czy eksploatacja górnicza ma jakikolwiek wpływ na kościół św. Walentego  

i św. Bartłomieja, 

 Przedstawiciel KWK „Piast” poinformował, że kościół św. Walentego znajduje 

się pod wpływami, natomiast kościół św. Bartłomieja znajduje się w strefie 

ochronnej, wpływy tu nie występują., 

- czy kopalnia planuje współpracę z nadleśnictwami aby tereny leśne chronić przed 

nadmiernym zawodnieniem,  

 Przedstawiciel KWK „Piast” poinformował, że są zawarte ugody, są wypłacane 

odszkodowania oraz wykonywane odwodnienia., 
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- czy z 43 wniosków odmownie potraktowanych jakieś sprawy wpłynęły do sądu, 

 Przedstawiciel KWK „Piast” poinformował, że jest to minimalny odsetek., 

- czy gmina ma już plan już ruchu na lata 2014-2016 oraz, czy burmistrz ma już 

opinię na jego temat, 

 Główny specjalista referatu OŚRL poinformowała, że wpłynął on do organu 

zatwierdzającego, czyli do Okręgowego Urzędu Górniczego, który prześle go do 

poszczególnych gmin w celu zaopiniowania.  

 

Radna J. Siemianowska zapytała, czy jest możliwość, aby zmierzyć o ile przechylił 

się budynek na skutek prowadzonej eksploatacji górniczej i do kogo kierować wnioski 

w tej sprawie. Jednocześnie poruszyła sprawę zachwianej grawitacji odpływu wód 

deszczowych z posesji, które zostały odwodnione.  

Przedstawiciel KWK „Piast” poinformował, że wszelkiego rodzaju wnioski należy 

składać na kopalni, również te dotyczące pochylenia obiektów. Reguła jest taka, że 

obiekt wychylony powyżej 25 mm na metrze jest prostowany.  

 

Radny R. Piskorek zapytał:  

-  ile w ciągu roku 2012 i 2013 kopalnia przyjęła nowych pracowników,  

w tym mieszkańców Bierunia,  

 Przedstawiciel KWK „Piast” poinformował, że po interwencjach burmistrza  

i radnych polityka na kopalni została zmieniona i faktycznie zostało dużo osób 

przyjętych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w tym dużo osób z Bierunia. 

W chwili obecnej nie ma żadnych przyjęć na kopalnię, wręcz osoby, które miały 

podpisane jakieś umowy stypendialne też nie są przyjmowane. 

Najprawdopodobniej w najbliższym okresie czasu nie będzie przyjęć osób  

z zewnątrz na kopalnię., 

- czym różni się ocena mieszkańca od oceny kopalni, że nie są uznawane szkody 

górnicze, 
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 Przedstawiciel KWK „Piast” poinformował, że po otrzymaniu wniosku sprawdza 

się, czy obiekt znajdował się w zasięgu wpływów eksploatacji, które wynikają  

z prognozy, jak i pomiarów geodezyjnych oraz rejestratorów drgań.  

- jaką przewiduje się pomoc mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych przy  

ul. Węglowej w zakresie usuwania szkód powstałych na skutek prowadzonej 

eksploatacji górniczej, 

     Przedstawiciel KWK „Piast” poinformował, że zostały podpisane ugody na 

usunięcie tych szkód, sieć gazownicza i wodociągowa również będą naprawiane., 

- o zmiany w rejonie Paciorkowców, 

 Przedstawiciel KWK „Piast” poinformował, że w związku z tym, że w rejonie 

Paciorkowców prowadzona jest eksploatacja górnicza, szczególną uwagę zwraca 

się na grawitacyjny spływ wody, działania kopalni skupiają się na tym, żeby to 

zabezpieczyć.  

 

Radny K. Mateja zapytał: 

- czy Kompania Węglowa S.A. zamierza cokolwiek robić na Paciorkowcach, 

 Przedstawiciel KWK „Piast” poinformował, że terenem tym zarządza Zakład 

Gospodarki Nieruchomościami, rozmowy odnośnie przekazania tych terenów 

prowadzone są pomiędzy gminą Bieruń, a Kompanią Węglową S.A.,  

- jakie będą osiadania w rejonie ul. Jagiełły, 

 Przedstawiciel KWK „Piast”  poinformował, że w najbliższym planie ruchu 

będzie miała wpływ ściana 372 prowadzona na miąższość 2,2 metra. 

 

Główny specjalista referatu OŚRL przedstawiła w formie multimedialnej oraz 

omówiła analizę i weryfikację proponowanej przez Kompanię Węglową S.A. 

kompleksowej regulacji stosunków wodnych zlewni potoku Stawowego,  

w odniesieniu do zamierzeń inwestycyjnych gminy Bieruń.  
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Przewodniczący komisji zaproponował, aby pójść w kierunku opracowania koncepcji 

dla całego miasta.  

 

Ad. 2. 

1. Radny R. Piskorek poruszył sprawy dotyczące: 

- gospodarki odpadami, 

Burmistrz poinformował, że nie docierają do niego sygnały negatywne, pomiędzy 

wykonawcą a gminą Bieruń trwają uzgodnienia dotyczące ilości pojemników w 

zależności od segregacji w danych wspólnotach mieszkaniowych. Przypomniał, że 

mieszkańcy są zobowiązani do zapłacenia podatku „śmieciowego”, aktualnie 

odbywa się sprawdzanie zapłaty tego podatku przez zainteresowane osoby.   

- pełnych koszy na śmieci w rejonie ronda od 1,5 tygodnia, 

- nawożenia ziemi w rejonie  wiaduktu kolejowego przy ul. Warszawskiej. 

Burmistrz poinformował w oparciu o uzyskane informacje, że jest to tylko 

podniesienie terenu, który w okresach mokrych był sukcesywnie zalewany, aby  

w przyszłości był to teren typowo budowlany, zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania.  

 

2. Radny T. Nyga: 

- zwrócił się do burmistrza, aby radni otrzymali odpowiedzi na pisma pana  

P. Piecha, które zostały im przekazane, 

- poinformował, że mieszkańcy zgłaszają, aby na ul. Barańcowej bocznej, która 

prowadzi do boiska, ustawić tabliczkę z nazwą ulicy i numerami posesji, które 

przy niej się znajdują, 

- zapytał, czy zostały podjęte jakieś działania w stosunku do właściciela strony 

internetowej www.bierun.org.pl. 

Burmistrz poinformował, że zwrócono się do pana P. Piecha o udostępnienie 

autorów publikacji na stronie internetowej. Ze względu na brak odpowiedzi w 

wyznaczonym terminie 7 dni zwrócono się do Policji o ustalenie autorów 

http://www.bierun.org.pl/
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poszczególnych artykułów. Po uzyskaniu tych informacji zostaną podjęte 

stosowne kroki prawne. 

 

3. Radna J. Siemianowska zaproponowała przyjęcie następującego wniosku:  

Wniosek 1 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego 

wnioskuje do Burmistrza o wystosowanie pisma do Urzędu Marszałkowskiego w 

sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie remontu ul. 

Wawelskiej  

od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z DK 44. 

(wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 6 głosach za)  

  

4. Przewodniczący komisji:  

- poruszył sprawę ul. Nasypowej oraz zwrócił się do burmistrza o przedstawienie 

na kolejnym posiedzeniu komisji rozwiązań komunikacyjnych dotyczących  

ul. Nasypowej oraz podobnych ulic na terenie Bierunia Nowego  

i Czarnuchowic, 

- poinformował, że mieszkanka posesji przy ul. Barbórki 11 zwróciła się  

o utwardzenie tej drogi, 

Burmistrz poinformował, że jest to ulica ślepa z przewężeniem, część gruntów jest 

prywatna oraz wyraził opinie, że należy to zostawić corocznie powoływanej  

komisji do spraw dróg. Jednocześnie zwrócił uwagę, że w perspektywie jest 

budowa przedszkola w Bieruniu Nowym właśnie przy tej drodze. 

Radny K. Mateja zaproponował, aby drogę wysypać frezem i zapewnić 

mieszkańców, że droga zostanie wykonana po wybudowaniu przedszkola. 

- w nawiązaniu do sprawy poruszonej przez radnego T. Nygę odnośnie 

ustawienia tabliczki z nazwą i numerami posesji przy ul. Barańcowej, 

zaproponował przyjęcie następującego wniosku: 
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Wniosek 2 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego 

wnioskuje do Burmistrza o podjęcie działań mających na celu umieszczenie na 

tablicach z nazwami ulic numerów posesji, które znajdują się przy danej ulicy. 

(wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 6 głosach za)  

     

5. Radny T. Nyga poruszył sprawę tegorocznych spotkań z mieszkańcami oraz 

zaapelował, aby przewodniczący rady jak najszybciej wyznaczył terminy. 

 

6. Pani I. Figiel poinformowała, że prowadzona jest zbiórka pieniężna na wykonanie 

nowego sztandaru rolniczego, ponieważ obecny z 1863 roku jest w bardzo złym 

stanie i nie nadaje się do renowacji. Zwróciła się do radnych o wsparcie tej 

inicjatywy.   

 

Ad. 3. 

Protokół Nr 8/2013 z posiedzenia komisji w dniu 10.09.2013 r. został przyjęty 

większością głosów, przy 5 głosach za, 1 wstrzymującym. 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Janina Berger 


