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1. Wprowadzenie.  
 

 
KHW S.A. KWK „Katowice-Kleofas” prowadzi� b�dzie eksploatacj� w�gla do dnia 

30.09.2004 r zgodnie  z uchwał nr 737/2003 Zarzdu Katowickiego Holdingu W�glowego 

w Katowicach z dnia 29.12.2003 r. 

Od dnia 01.10.2004 r. KWK „Katowice – Kleofas” przekazana zostanie Spółce 

Restrukturyzacji Kopal�, która przeprowadzi jej likwidacj� w latach 2004-2005. 

Kopalnia „Katowice – Kleofas” na obszarze górniczym „Katowice I” posiada trzy rejony 

(przedstawione na zał. nr 5, 5i ): 

- rejon Zakładu Głównego o pow. 23,06 ha pomi�dzy szlakiem kolejowym Katowice-

Wrocław od północy, Katowickimi Halami Targowymi od zachodu oraz zabudow 

mieszkaniow wzdłu� ulicy Obroki od południa. 

- rejon Szybu „Wschodniego” o pow. 3,65 ha w rejonie nowego połczenia 

Autostrady A-4 z Drogow Tras �rednicow (ulic Boche�skiego) i toru 

Południowej Magistrali Piaskowej. 

- rejon Szybu Zachodniego o pow. 6,64 ha z osadnikami wód dołowych na granicy 

miast Katowice i Chorzów pomi�dzy szlakiem kolejowym relacji Katowice – 

Kochłowice, a torem Południowej Magistrali Piaskowej. 

W zwizku z zako�czeniem wydobycia przewiduje si� mo�liwo�� likwidacji obiektów 

powierzchniowych zgodnie z tabel A. Plan zmniejszania negatywnego wpływu – zał. nr 1 

i tabel B. Plan monitorowania – zał. nr 2. 

Zagadnienia szkód górniczych nie uj�to w przedmiotowym programie ze wzgl�du na fakt, �e nie s one zwizane bezpo�rednio z likwidacj zakładu górniczego. Obiekty 

budowlane i szyby projektowane do likwidacji znajduj si� w obr�bie filarów ochronnych, 

które nie podlegaj wpływom eksploatacji górniczej. Natomiast szkody górnicze KWK 

„Katowice-Kleofas” s uj�te w odr�bnych zadaniach usuwania i likwidacji szkód oraz 

rekultywacji terenu.  

Nale�y zaznaczy�, �e firmy obce (Hale Targowe, Hydromag) oraz spółki zale�ne ZEC Sp. 

z o.o. i Katowicki W�giel Sp. z o.o. wykazuj du�e zainteresowanie przej�ciem cz��ci 

terenów likwidowanego zakładu górniczego wraz z obiektami budowlanymi. W przypadku 

realizacji procedury zbywania majtku na rzecz zainteresowanych firm, obiekty 

wytypowane do zbycia wyłczone zostan z procesu likwidacji 

Zgłaszane oraz ujawniajce si� w trakcie prowadzenia eksploatacji szkody górnicze  

w budynkach mieszkalnych, infrastrukturze technicznej oraz na powierzchni były i s  
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w dalszym ci�gu usuwane na bie��co, w oparciu o podpisane ugody z poszkodowanymi, 

wyroki s�dowe i inne podstawy prawne. Ka�dorazowa eksploatacja poprzedzona jest 

odpowiednimi uzgodnieniami z u�ytkownikami powierzchni w zakresie prognozowanych 

wpływów i ewentualnego post�powania w przypadku wyst�pienia szkód w obiektach. 

Działania zwi�zane z usuwaniem i likwidacj� szkód górniczych tak�e w zakresie 

rekultywacji b�d� kontynuowane równie� po zako�czeniu wydobycia w�gla. 

 

Teren Zakładu Głównego.   

 

Obiekty powierzchniowe na terenie Zakładu Głównego zostan� zlikwidowane poprzez 

wyburzenie, zasypanie lub rozbiórk�. Wyst�puj�ce przy robotach likwidacyjnych 

zagro�enia typu hałas, zapylenie mog� by� odczuwalne na terenach osiedli 

mieszkaniowych s�siaduj�cych z Zakładem Głównym. 

Zagro�enia te b�d� monitorowane, aby nie doszło do wyst�pienia przekrocze� norm 

obowi�zuj�cych w polskim prawie, a tak�e aby zmniejszy� uci��liwo�� oddziaływania dla 

okolicznych mieszka�ców. 

W celu ograniczenia emisji pyłu i hałasu przewiduje si� zabudow� ekranów ochronnych.  

W razie wyst�pienia nadmiernego zapylenia stosowane b�dzie zraszanie w miejscu 

powstawania pyłu.  

Odpady powstałe w procesie likwidacji zostan� przekazane specjalistycznym firmom 

posiadaj�cym  decyzj� na prowadzenie działalno�ci w zakresie transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów wydan� zgodnie z art. 26  Ustawy o odpadach (Dz.U. 62 

poz. 628 z 2001 r.) 

Jednocze�nie mo�liwe jest zbycie bez likwidacji obiektów powierzchniowych, cz��ci 

Zakładu Głównego, nie zwi�zanych bezpo�rednio z fizyczn� likwidacj� kopalni, takich jak: 

place składowe, kompleks magazynowy, kompleks biurowy, zakład mechanicznej 

przeróbki w�gla. 

 

Teren szybu „Wschodniego II”.  

 

        Kopalnia zlikwiduje szyb „Wschodni II” poprzez zasypanie rury szybowej oraz 

wykonanie betonowego zamkni�cia zr�bu szybu. Cały teren wraz  

z zabudowaniami przekazany b�dzie w drodze sprzeda�y innemu podmiotowi 

gospodarczemu. 
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Teren szybu „Zachodniego”. 

 

       Obiekty powierzchniowe wokół szybu zostan� wyburzone. 

Kopalnia planuje likwidacj� rury szybowej poprzez zasypanie oraz wykonanie 

betonowego zamkni�cia zr�bu szybu.  

Wyst�puj�ce przy pracach likwidacyjnych zagro�enia typu hałas i zapylenie mog� by� 

odczuwalne jedynie na terenie s�siaduj�cych zakładów przemysłowych, gdy� w 

s�siedztwie szybu nie wyst�puj� osiedla mieszkalne.  

Zagro�enia te b�d� monitorowane, aby nie dopu�ci� do wyst�pienia przekrocze� 

wielko�ci emisji hałasu i zapylenia w stosunku do norm obowi�zuj�cych  

w polskim prawie.  

Po zako�czeniu prac likwidacyjnych zostanie przeprowadzona rekultywacja techniczna 

terenu szybu Zachodniego oraz osadników wód dołowych zlokalizowanych na 

omawianym terenie, poprzez wyburzenie betonowych obmurzy i zasypanie zbiorników. 

Rekultywacj� terenu wokół szybu „Zachodniego” zaplanowano na III i IV kwartał 2005 

roku. Przewidywany koszt rekultywacji terenu o powierzchni 13,7 ha wyniesie  około 

4932 ty� zł.  

W razie zainteresowania dopuszcza si� mo�liwo�� sprzeda�y przedmiotowego terenu 

.(po likwidacji rury szybowej) wraz z istniej�cymi obiektami powierzchniowymi.  
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2. A. Plan zmniejszania negatywnego wpływu  (zał. n r 1)  

    - Plan zmniejszania negatywnego wpływu przedstawia zał�cznik nr 1. 

- Przewidywane koszty do poniesienia w celu zmniejszenia negatywnego 

oddziaływania na �rodowisko przedstawia  zał�cznik nr  1I . 

Ze wzgl du na prowadzenie eksploatacji pod powierzchni� o zró!nicowanej morfologii 

terenu nie przewiduje si  powstania bezodpływowych obszarów  

i utworzenia zalewisk.  

Wieloletnie obserwacje prowadzone przy pomocy sieci piezometrów nie wskazuj� na 

zmian  poziomu wód gruntowych w stosunku do powierzchni terenu, zarówno w 

trakcie prowadzenia eksploatacji, jak te! po jej zako"czeniu. Podyktowane to jest 

budow� geologiczn� i zaleganiem lokalnych warstw wodono�nych na 

nieprzepuszczalnych utworach podło!a.  
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3. B. Plan monitorowania  (zał. nr 2) 

    - Plan monitorowania przedstawiaj#  zał#czniki nr 2 i 2I . 

Przewiduje si$ odprowadzanie wód dołowych za pomoc# pompowni gł$binowej, 

kolektorem do rzeki Rawy.  Do tego czasu kopalnia prowadziła b$dzie odwadnianie 

zakładu górniczego z wykorzystaniem pompowni stacjonarnych i osadników wód 

dolowych. Odprowadzanie do odbiornika powierzchniowego i monitoring wód odbywa% si$ 

b$d# na zasadach zgodnych z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, nie 

naruszaj#c ich warunków.  

Kopalnia posiada nast$puj#ce opracowania : 

a) „Map$ przydatno&ci do zabudowy terenu pogórniczego obszaru górniczego „Katowice 

I” kopalni „Katowice – Kleofas”, która obejmuje zagadnienia : 

- okre&lenie kategorii przydatno&ci terenu pogórniczego do zabudowy 

(zagospodarowania),  

- aktualizacj$ granic terenu górniczego s#siednich kopal' w obszarze górniczym 

„Katowice I”,   

- ocen$ stopnia zagro(enia powierzchni deformacjami ci#głymi,  

- ocen$ stopnia zagro(enia powierzchni deformacjami nieci#głymi, 

- okre&lenie zagro(enia powierzchni zalewiskami i podtopieniami, 

- okre&lenie zagro(enia gazowego powierzchni terenu, 

- ocen$ dotychczasowych  obni(e' spowodowanych 200 letni# eksploatacj# górnicz#.  

b) Dokumentacj$ hydrogeologiczn#.  

c) Przegl#d ekologiczny (obejmuj#cego zagadnienia art. 238 Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony &rodowiska). 
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4. C. Wzmacnianie instytucjonalne. 

1. Nie przewiduje si) zakupu sprz)tu do przeciwdziałania zagro*eniu +rodowiska  

w trakcie likwidacji infrastruktury powierzchniowej. Niezb)dny sprz)t do w/w 

działa, w ilo+ci podanej w poni*szej tabeli b)dzie musiał by- w posiadaniu firmy 

wyłonionej w drodze przetargu do wykonania konkretnych zada, likwidacyjnych 

Rodzaj sprz.tu 
Liczba 

jednostek 
Koszt jednostki Koszt całkowity 

Zakup lokalny 

lub zagraniczny 

Ekrany 

ochronne 

3000 m2 

(500mb x 6m 

wys.) 

25zł/m2 75 000zł 
zadanie zlecone 

firmom 

Stanowiska i 

sprz.t do 

zmywania /
rodków 

transportu 

2 stanowiska ze 

sprz.tem do 

zmywania 

4 250zł 8 500zł 
zadanie zlecone 

firmom 

 

2. Szkolenie. 

Nie przewiduje si) przeprowadzania szkole,, poniewa* działania zwi0zane  

z procesem likwidacji prowadzi- b)d0 specjalistyczne firmy wyłonione  

w drodze przetargu.  

3. Usługi konsultacyjne. 

W przypadku wyst0pienia nieprzewidzianych zagro*e, dla +rodowiska mo*e 

zaistnie- potrzeba wykonania specjalistycznych konsultacji lub projektów dla ich 

usuni)cia. Przewiduje si) na ten cel kwot) 100 tys. zł, która nie b)dzie 

wydatkowana bez uzasadnionej przyczyny. 

4. Studia dodatkowe. 

Nie przewiduje si) dodatkowych studiów. 
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5. D. Harmonogram. 

 
        

       Po zaprzestaniu działalno1ci wydobywczej, tzn. od czwartego kwartału 2004 roku, 

b2dzie mo3liwo14 likwidacji infrastruktury zakładu górniczego. W jej skład wchodzi4 b2d5 

przede wszystkim: szyby i otaczaj5ce je budynki nadszybi, wie3e szybowe, budynki 

maszyn wyci5gowych, budynki wentylatorów głównego przewietrzania, ła6nie, budynki 

socjalne, warsztaty, sie4 ruroci5gów, energetyczna i cieplna.  

Obiekty infrastruktury nie przekazane nabywcom lub niewykorzystane dla celów 

likwidacyjnych b2d5 zlikwidowane do ko7ca 2005 roku. 

      Kolejno14 ich likwidacji oraz zwi5zane z ni5 zagro3enia dla otoczenia przedstawione 

s5 w zał5czniku nr 3. Znajduj5cy si2 pod tabel5 wykres obrazuje sposób monitorowania  

i intensyfikacji działa7 zmniejszaj5cych wpływ wyst2puj5cych zagro3e7 na otoczenie. 
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6. E. Ustalenia instytucjonalne. 
 

       Odpowiedzialnymi słu8bami za prowadzenie prawidłowego procesu likwidacji oraz 

monitorowania jego wpływu na otoczenie b9d: odpowiednie słu8by SRK S.A. 

     Pomiar hałasu w procesie likwidacji odbywa; si9 b9dzie ka8dorazowo: 

− przy rozpocz9ciu prac zwi:zanych ze zwi9kszon: emisj: lub nowym obiekcie, 

− przy zastosowaniu innego typu sprz9tu lub zmianie technologii zastosowanej 

podczas likwidacji, 

−  w razie wyst:pienia skarg mieszka<ców. 

Pomiaru hałasu podczas procesów likwidacyjnych dokonywa; b9d: wyspecjalizowane 

firmy posiadaj:ce niezb9dny sprz9t. 

 

      Zapylenie b9dzie monitorowane na bie8:co na zasadzie obserwacji wizualnej.  

Z chwil: wyst:pienia znacznego zapylenia zostanie podj9te działanie maj:ce na celu jego 

ograniczenie. 

Słu8by SRK S.A. – Inspektor Nadzoru Budowlanego, Inspektor Nadzoru Energo-

Mechanicznego i Inspektor Ochrony =rodowiska b9d: >ci>le ze sob: współpracowały. 

Ka8da ze słu8b b9dzie zobowi:zana informowa; Głównego In8yniera Energo-

Mechanicznego o zaobserwowanych zjawiskach mog:cych mie; wpływ na >rodowisko 

oraz o wyst:pieniu przekrocze< emisji w trakcie prowadzenia procesu likwidacji w 

stosunku do obowi:zuj:cych norm. Zbiór przeanalizowanych informacji przekazywany 

b9dzie przez Głównego In8yniera Energo-Mechanicznego do Likwidatora – KRZG, który 

podejmie stosowne decyzje, co do dalszego prowadzenia procesu likwidacji maj:ce na 

celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania procesu na >rodowisko.  

Likwidator – KRZG na podstawie otrzymanych raportów od Głównego In8yniera Energo-

Mechanicznego b9dzie miał obowi:zek nakazania wykonawcy zmiany technologii lub 

czynno>ci likwidacyjnych w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na >rodowisko. 
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7. F. Konsultacje z lokalnymi organizacjami pozarz ?dowymi  

i grupami, których projekt dotyczy. 

 

       KWK „Katowice–Kleofas” przeprowadziła konsultacje z lokalnymi organizacjami 

takimi jak: 

 

1. Spółdzielnie Mieszkaniowe: 

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zał@ska Hałda”, 

- Spółka Mieszkaniowa „Kleofas” sp. z o.o., 

- Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK.”Katowice-Kleofas”. 

2. Podmiotami gospodarczymi znajdujAcymi si@ w zasi@gu oddziaływania procesu 

likwidacji tj.: 

- PE P.W. “Elkop” w Chorzowie przy ul. Maronia 44, 

- Centrum Handlu Hurtowego w Katowicach przy ul. Obroki, 

- MPGK w Katowicach przy ul. Obroki 140. 

3. Dyrekcja KWK „Katowice-Kleofas” zapoznała Zakładowe Organizacje ZwiAzkowe  

z problematykA likwidacji i skutkami jej prowadzenia dla Brodowiska. 

 

Poszczególni mieszkaCcy znajdujAcy si@ w zasi@gu oddziaływania uciADliwych czynników 

zwiAzanych z procesem likwidacji sA członkami w/w spółdzielni, spółek mieszkaniowych  

i zwiAzków zawodowych. Spółdzielnie poprzez swoje słu
D
by poinformowały pisemnie 

mieszkaCców o prowadzonych konsultacjach zwiAzanych z procesem likwidacji KWK 

„Katowice-Kleofas” (zał. nr 9). 

Powiadomienia, o których mowa powy
D
ej zawierały informacje o celu, miejscu i dacie 

przeprowadzanych konsultacji (miejscem konsultacji była wydzielona, ogólnodost@pna 

sala w budynku socjalnym kopalni). 

MieszkaCcom zostały przedstawione zgodnie z opracowanym „Programem zarzAdzania Brodowiskiem” w KWK „Katowice-Kleofas” zagro
D
enia mogAce wystApiE w wyniku 

prowadzonego procesu likwidacji obiektów powierzchniowych (hałas, zapylenie, 

powstawanie odpadów) oraz zamierzenia kopalni w celu przeciwdziałania tym zjawiskom. 

Listy z podpisami o indywidualnych pisemnych powiadomieniach mieszkaCców posiadajA 

spółdzielnie mieszkaniowe oraz KWK „Katowice-Kleofas” ( zał. nr 6). 
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Podobne informacje zostały przedstawione podmiotom gospodarczym znajdujFcym siG  

w zasiGgu uciFHliwych czynników zwiFzanych procesem likwidacji poprzez pisemne 

powiadomienie. 

Podmioty te zostały tak
H
e zaproszone do konsultacji. 

 W dniu 01.03.2004 roku w „Gazecie Wyborczej” ukazała siG informacja o celu, miejscu  

i dacie przeprowadzonych konsultacji oraz zagro
H
eniach mogFcych wystFpiI w wyniku 

prowadzonego procesu likwidacji , a tak
H
e zamierzeniach kopalni w celu przeciwdziałaniu 

tym zjawiskom (zał. nr 8). 

Zgodnie z „Planem zarzFdzania Jrodowiskiem w procesie likwidacji KWK „Katowice-

Kleofas”, kopalnia udostGpniła na stronach internetowych Katowickiego Holdingu 

WGglowego pod adresem www.khw.pl wy
H
ej wymieniony dokument. 
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8. G. Wnioski z konsultacji. 
 

Kopalnia WKgla Kamiennego „Katowice – Kleofas” przeprowadziła konsultacje  

w dniach od 01.03.2004 r. do 05.03.2004 r  w godzinach od 900 - 1500, oraz w dniu  

03.03.2004 r  od godziny 900  do godziny 1900  w budynku F KWK „Katowice – Kleofas”  

w sali konferencyjnej Naczelnej Organizacji Technicznej. 

 

Problemy zgłaszane przez osoby uczestniczLce w konsultacjach dotyczyły głównie 

zagadnieM zwiLzanych z technologiL likwidacji i uciLNliwoOciL dla mieszkaMców. Osoby te 

zainteresowane były wpływem tego procesu na otoczenie, a w szczególnoOci 

przewidywanymi utrudnieniami dla okolicznych mieszkaMców.  

Po zapoznaniu siK z „Planem zarzLdzania Orodowiskiem w procesie likwidacji KWK 

„Katowice – Kleofas” i uzyskaniu dodatkowych wyjaOnieM od osób prowadzLcych 

konsultacje, nie zgłaszano zastrze
N
eM.  

 


