
Mysłowice, 29.07.2021 r.

RAPORT Z KONSULTACJI

Na podstawie Zarządzenia Nr Lvl/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 w sprowł.e

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

informuje,    Że    w    dniach    od    01.06.2021    r.    do    30.06.2021    r.    przeprowadzono    konsultacje

z  mieszkańcami  Gminy  Mysłowice,  w  sprawie  planowanej  eksploatacji  węgla  kamiennego  ze  złoża

Brzezinka 3" w Mysłowicach.

Celem       przeprowadzonych      konsultacji      było      umożliwienie      mieszkańcom      wypowiedzenia

sięcodowydanej   przez   Ministra   Środowiska   i    Klimatu   koncesji   z   dnia    19   listopada   2020   r.

na wydobywanie węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża ,,Brzezinka 3", położonego

na terenie miasta na prawach powiatu Mysłowice, w województwie Śląskim.

Konsultacje  społeczne  zostały  uruchomione  Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  nr  274/21

z dnia 01 czerwca 2021 r.

lnformacje  o  konsultacj.ach  społecznych  opublikowano  na  stronach  Biuletynu  lnformacji  Publicznej

Urzędu    Miasta    Mysłowice,    portalu    poświęconym    konsultacjom    społecznym    w    mieście    oraz

w mediach społecznościowych.

Mieszkańcy,  którzy  chcieli  wypowiedzieć  się  na  temat  przedmiotu  konsultacji  mogli  składać  opinie

w  formie  elektronicznej  lub  tradycyjnej  -  papierowej.  lstniała  również  możliwość  złożenia  swoich

opinii ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska.

W  okresie  od   01  -  30  czerwca   2021  w   konsultacjach   społecznych   wzięło   udział  łącznie   5033

mieszkańców miasta Mysłowice.

1767 osób wyraziło sprzeciw i wypowiedziało się negatywnie w sprawie budowy kopalni i eksploatacji

złoża   węgla   kamiennego   „Brzezinka   3".   439   mieszkańców   dokonało   tego   drogą   elektroniczną

za pomocą wiadomości mailowych oraz w formie petycji on-line.  Pozostałe 1328 złożyło swoją opinię

w formie tradycyjnej.  W  przekazanych opiniach  mieszkańcy wskazywali  przede wszystkim  na  obawy

co  do  ewentualnych  szkód  górniczych  i  związanych  z  nimi  odszkodowań  oraz  zmniejszenia  wartości

nieruchomości.    Według   znacznej    części    głównym    powodem    sprzeciwu    co    do    uruchomienia

planowanej kopalni jest przekonanie o negatywnym wpływie eksploatacji na degradacje i zniszczenie
nieruchomości.     Podnoszono     również     kwestie     związane     z     potencjalnym     zanieczyszczeniem



środowiska.  Mieszkańcy  argumentowali  swoje  stanowisko  także  koniecznością  wygaszania  kopalni,

odchodzeniem     od     węgla     i     dążeniem     do     wykorzystywania     odnawialnych     źródeł    energii.

Podniesiono także,   że   budowa   nowej   kopalni   może   zagrozić   możliwościom   pozyskania   środków

unijnych   na   sprawiedliwą  transformację  miasta.   Rada   Dzielnicy  Kosztowy  wyraziła   sprzeciw  oraz

obawy  o  bezpieczeństwo  mieszkańców  i  lokalnego  środowiska  naturalnego  wskazując  na  szkody

górnicze, odchodzenie od węgla, utratę środków unijnych i ekologię

W  wiadomościach  mieszkańców  wypowiadających  się  negatywnie  na  temat  uruchomienia  nowej

kopalni   zadano   również   pytania   dotyczące   m.in.   braku   konsultacji   przed   wydaniem   koncesji

na wydobycie,  zabezpieczenia  środków  na  ograniczenia  efektów jej  oddziaływania  na  infrastrukturę

miasta  oraz  budynki  mieszkalne.  Poniżej  przedstawione  są  pytania  mieszkańców  miasta  Mysłowice

wraz z odpowiedziami:

•      Skąd  kopalnia  pozyska wykwalifikowanych  pracowników,  skoro szkoły górnicze  nie  będą już

funkcjonowały?

Kwestia   pozyskania   wykwalifikowanych   pracowników   oraz   ewentualne   ryzyko   związane

z trudnością ich znalezienie leży wyłącznie po stronie inwestora.

•      Dlaczego    przed    wydaniem    przez    Prezydenta    Miasta    Mysłowice    pozytywnej    zgody

na udzielenie  koncesji  nie zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami południowych

dzielnic?

Organ   koncesyjny   przed   wydaniem   koncesji   na   wydobywanie   węgla   kamiennego   wraz

zkopaliną   towarzyszącą   ze   złoża   ,,Brzezinka   3"    na   rzecz   Brzezince   Sp.   z   o.   o.   SKA,

na podstawie  art. 23  ust.  2a    pkt  1  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  -  Prawo  geologiczne

igórnicze   (Dz.   U.   z2017   r.   poz.   2126   z   późn.   zm.)   zwrócił   się   o   uzgodnienie   projektu

rozstrzygnięcia  w przedmiotowej.  sprawie.  Zgodnie  z  ustawą  uzgodnienia   należy  dokonać

niezwłocznie,   j.ednak   nie później   niż   w   terminie   dwóch   tygodni.   Ustawodawca   określił

jednocześnie zakres  uzgodnienia, wskazując na  kryterium zgodności zamierzonej  inwestycji z

przeznaczeniem   lub sposobem   korzystania   z   nieruchomości   określonym   w   miejscowym

planie     zagospodarowania     przestrzennego     lub     studium     uwarunkowań     i     kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.

•      Dlaczego    Prezydent    Miasta    Mysłowice    bez    przeprowadzenia    konsultacji/referendum

z mieszkańcami wielokrotnie popierał warszawskiego inwestora?

Mysłowice są gminą górniczą, a każdy nowy zakład to potencjalne miejsca  pracy i przychody

dla  Mysłowic.  W toku  oceny oddziaływania  na  środowisko  dokonano  analizy zapisów  MPZP

istwierdzono,   że   przedsięwzięcie   nie   narusza   ustaleń   w   nich   zawartych.   Z   informacji

dotyczących  systemu  planowanej  eksploatacji  złoża  oraz  spodziewanej  kategorii  terenów

górniczych   (0   i   1)   wynika,   że   spodziewane   w  wyniku   realizacji   inwestycji   oddziaływania

naśrodowisko    (deformacje    powierzchni),    nie    wpłyną    na    ustalony    w    MPZP    sposób

zagospodarowania   terenu.   Jak  już   wskazano   uzgodnienia   projektu   koncesji,   w   zakresie

zgodności  z  zapisami  MPZP,  należy dokonać  niezwłocznie,  nie  później jednak  niż w terminie



dwóch   tygodni   od   dnia,   w   którym   organ   koncesyjny   zwraca   się   o   to   stanowisko,

zatem nie było  wówczas  czasu  na  skonsultowanie  projektu  dokumentu  poprzez  konsultacje

społeczne.

•      Budynki     znajdujące     się     w    strefie    wydobycia    są     narażone     na     szkody     górnicze,

gdyż nie posiadają zabezpieczenia  konstrukcyjnego.  Szkody górnicze  będą  następować także

po   zakończeniu   działalności   wydobywczej.   W   takiej   sytuacji   kto   zabezpieczy   fundusze
na remonty spowodowane wydobyciem?

•      Kto  zabezpieczy  środki   na   naprawę  infrastruktury  w  postaci  dróg  oraz  szkód  górniczych

powstałych  z  powodu  prowadzenia  prac górniczych, w sytuacji gdy ,,Brzezinka  3"  postanowi
ogłosić upadłość?

Przedsiębiorca  górniczy  kończąc działalność górniczą  winien  uruchomić  procedurę  likwidacji

zakładu  górniczego  opisaną  w Rozdziale  5  (Likwidacja  zakładu  górniczego)   Ustawy  z  dnia

9 czerwca  2011r.-  Prawo  Geologiczne  i  Górnicze  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1064  z  późn.  zm).

Środki  na  likwidację winny być zabezpieczone w ,,funduszu" jaki zobowiązany jest  utworzyć

Przedsiębiorca górniczy w myśl Art. 128. w/w Ustawy.

W    przypadku    ogłoszenia    upadłości   wszelkie   wierzytelności    zabezpiecza    Syndyk    masy

upadłościowej,  a  gdy  nie  będzie  istniał  przedsiębiorca  odpowiedzialny  za  szkodę  ani  jego

następca   prawny,  za   szkodę  odpowiada  Skarb  Państwa   reprezentowany  przez  właściwy

organ nadzoru górniczego na zasadach określonych w Dziale Vlll w/w Ustawy.

Przedsiębiorca  górniczy  prowadzi  ruch  zakładu  górniczego  w  oparciu  o  zatwierdzony  przez

organ  nadzoru górniczego  plan  ruchu. W  planie tym  winny znaleźć się wyniki  inwentaryzacji

obiektów   powierzchniowych   objętych   przewidywanymi   wpwwami   eksploatacji   górniczej

(określenie kategorii odporności na deformacj.e powierzchni) jak również przewidziane środki

profilaktyki górniczej i budowlanej mające zapewnić bezpieczne użytkowanie tych obiektów.

(Art. 146. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.- Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.  U. z 2020r. poz.
1064 ze zm).

®      Odpowiedzialność za  szkodę  ponosi przedsiębiorca  prowadzący ruch  zakładu górniczego,

wskutek którego wystąpiła szkoda.
o      Przepis   ust.   1   stosuje   się   także   do   innych   podmiotów   prowadzących   działalność

regulowaną  ustawą,  nawet jeżeli  nie  stosuje  się  do  nich  przepisów  dotyczących  ruchu

zakładu górniczego.
a      Jeżeli  nie  można  ustalić,  kto  wyrządził  szkodę,  odpowiada  za  nią  przedsiębiorca,  który

w dniu  ujawnienia  się  szkody  ma  prawo  prowadzić  w  obszarze  górniczym,  w  granicach

którego wystąpiła szkoda, działalność regulowaną ustawą.
o     Jeżeli  nie  istnieje  przedsiębiorca  odpowiedzialny  za  szkodę  ani  jego  następca  prawny,

za szkodę  odpowiada   Skarb   Państwa   reprezentowany   przez  właściwy  organ   nadzoru

górniczego na zasadach określonych niniejszym działem.)



Przypomnę   również,   że   gospodarstwa   domowe   muszą   zaprzestać   ogrzewania   węglem

do 2030.  Komu, w.ięc w  przyszłości będzie potrzebny węgiel?

Węgiel  nie  jest  wykorzystywany  wyłącznie  w  indywidualnych  gospodarstwach  domowych.

Obecnie  polska  energetyka opiera  się głównie na energii  pozyskiwanej z węgla  kamiennego,

a spadek jej udziału stanowi ryzyko inwestora planującego uruchomienie nowej kopalni.

•      Kolejna sprawa to finansowanie  miast odchodzących  od  kopalni.  Na  arenie  Eu jednoznacznie

mówi się o programach pomocowych dla takich krajów i ich miast. Czy mamy być jedynym

Na  obecną chwilę,  utrata środków przez podregion  nie j.est przesądzona.  Nigdzie  nie zostały

ogłoszone oficjalne warunki  ubiegania  się o dofinansowanie, a  pojawiające się  na ten temat

artykuły nie są jednoznaczne.

Pozytywną opinię co do wydanej koncesji dla spółki Brzezinka z o. o. S.K.A. zadeklarowało 3260 osób.

Z  czego   15  osób  złożyło  osobiście  pisma  wyrażające  swoje  poparcie  dla   planowanej   inwestycji.

Natomiast  3245  ważnych  podpisów  zostało  dostarczone  przez  jednego  z  mieszkańców  -  poprzez

dostarczenie  kserokopii,  po  wcześniejszym  zgłoszeniu  takiej  informacji  poprzez  portal  poświęcony

konsultacjom  społecznym  w  mieście.  Jako  główny  argument  wskazano  innowacyjność  planowanej

kopalni, powołując się na liczne korzyści pwnące dla całego miasta oraz regionu.

Dodatkowo   po    upłynięciu   terminu   konsultacji   w   dniu   20   lipca   2021   r.   wpłynęło   6   głosów

popierających budowę kopalni datowanych na dzień 23 czerwca 2021 r.

Po  zakończeniu   konsultacji,  wobec  planowanego  uruchomienia   Funduszu  Odbudowy  związanego

z kompensacją szkód oraz rewitalizacją i rekultywacją regionów związanych z wydobyciem górniczym,

z   uwagi   na   ryzyko,   że   budowa   nowej   kopalni  może  zagrozić  możliwościom   pozyskania   środków

unijnych  na  sprawiedliwą transformację  miasta,  zwrócono się  do  Ministerstwa  Klimatu  i środowiska

o cofnięcie  koncesj.i     nr  6/2020  z  dnia   19  Iistopada  2020  r.  udzielonej  Brzezince  Sp.  z  o.  o.  SKA

z siedzibą  w Mysłowicach na wydobywanie węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża

„Brzezinka 3"  .


