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1. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU I OTOCZENIA



Kompania W glowa S.A. Zakład Górniczy „Bytom II” został utworzony w dniu



1 lutego 2003 roku. Zakład obecnie zatrudnia 1540 osób wydobywaj c w giel kamienny



w ilo ci 2 000 ton na dob .



Obszar górniczy Zakładu poło ony jest w północnej cz ci Wy yny

l skiej, na

terenie gmin Bytom i Piekary l skie. Powierzchnia obszaru górniczego aktualnie wynosi





5,14 km2, z czego 4,50 km2 le y w obr bie gminy Bytom i 0,64 km2 w obr bie gminy Piekary
l skie. Powierzchnia terenu górniczego ZG „Bytom II” obejmuje:





w południowo-zachodniej i w zachodniej cz ci - zabudow miejsk , - wschodnich
obrze y ródmie cia Bytomia,



w południowo-wschodniej cz ci – dwa skupiska budynków: w rejonie tzw. „Osiedla
Awaryjnego” ZGH „Orzeł Biały” oraz w rejonie ul. Harcerskiej w Brzezinach
dzielnicy Piekar l.,
w

południowej



cz ci

–

zabudow



przemysłow

ul. Siemianowickiej w Bytomiu,

i

mieszkaniow

l.-

wzdłu



w centralnej, północnej i północno-wschodniej cz ci powierzchni terenu górniczego -

  terenu górniczego uzbrojona jest w sie wodoci gow , kanalizacyjn ,

ogródki działkowe, pola uprawne i nieu ytki.
Zurbanizowana cz

energetyczn , gazow , ciepłownicz i teletechniczn . Przez teren górniczy ZG „Bytom II”
przebiegaj

główne drogi komunikacyjne ł cz ce Katowice z Poznaniem i Kraków

z Wrocławiem, oraz szlaki kolejowe PKP Katowice-Tarnowskie Góry, Chorzów Stary –



Tarnowskie Góry i magistrala kolejowa kopalni piasku „Szczakowa”. W południowej cz ci
terenu górniczego kopalni przebiegaj tory linii tramwajowej 8 oraz 6 i 41.





Pod wzgl dem hydrograficznym obszar górniczy Zakładu le y w obr bie działu
wodnego dorzecza Wisły i Odry. Bezpo rednio przez obszar nie przepływa adna rzeka.



W zapadliskach i obni eniach poeksploatacyjnych wyst puje aktualnie 12 zbiorników
naturalnych (w nieckach bezodpływowych) zasilanych wodami opadowymi, oraz trzy
zbiorniki sztuczne.



Zarz d Kompanii W glowej S.A. ustanowił Likwidatora ZG „Bytom II” i zobowi zał



go do przeprowadzenia likwidacji kopalni w nast puj cych terminach :
postawienie w stan likwidacji

- 1.02.2004r.

zako czenie wydobycia

- 31.12.2004r,
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2. PLAN ZARZ DZANIA RODOWISKIEM
2.A. PLAN ZMNIEJSZENIA NEGAETWNEGO WPŁYWU
LIKWIDACJI KW S.A. ZG „BYTOM II” NA RODOWISKO







Plan zarz dzania rodowiskiem w procesie likwidacji Zakładu Górniczego „Bytom II”

 
1. likwidacj zbdnych wyrobisk górniczych,

zawiera nast puj ce projekty (zadania):

2. likwidacja szybu „Stalmach”,
3. prowadzenie odwadniania zakładu,





 

4. wyburzenie budynków, likwidacj instalacji oraz demonta maszyn i urz dze .


midzy innymi rekultywacja terenów zdegradowanych działalno ci kopalni oraz naprawa
powstałych szkód górniczych. Poniewa ich realizacja prowadzona bdzie w zwizku
z usuwaniem skutków eksploatacji Zakładu, a nie skutków jego likwidacji, zostan one ujte
Oprócz wymienionych czterech projektów w procesie likwidacji b d prowadzone inne prace,

w „Programie Likwidacji”.



LIKWIDACJA ZB DNYCH WYROBISK GÓRNICZYCH
Zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego likwidacja Zakładu Górniczego



„BYTOM II” wymaga likwidacji zb dnych wyrobisk górniczych. Zlikwidowanych zostanie
12 380 mb wyrobisk, z czego w roku 2005 – 11 050 mb a pozostałe 1330 mb w roku 2006.

  poprzez

Wyrobiska górnicze likwidowane b d

ich wypełnianie (podsadzanie)





materiałem, w tym odpadami. Wypełnianie likwidowanych wyrobisk b dzie nast powało



odcinkami okre lonymi w projekcie technicznym likwidacji. Przed wypełnieniem danego
odcinka wyrobiska odpadami zostanie ono z dwóch stron otamowane. Materiał





podsadzkowy (odpady) przemieszany z wod kierowany b dzie do otamowanego odcinka





wyrobiska ruroci giem. Nadmiar wody (odcieki) b dzie odprowadzany do systemu





odwadniania Zakładu. Podczas kontaktu materiału (odpadów) z wod zostan wymyte z



masy odpadów zanieczyszczenia. Zanieczyszczona w ten sposób woda odprowadzana b dzie









do rodowiska za po rednictwem systemu odwadniania Zakładu. W zwi zku z powy szym

 

konieczne jest wykorzystywanie materiałów o odpowiednich wła ciwo ciach fizyko –



chemicznych, które b d kontrolowane podczas prowadzonego monitoringu szczegółowo
opisanego w punkcie 2B.
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 głboko

LIKWIDACJA SZYBU „STALMACH”
Szyb „Stalmach” ma całkowit

560 metrów. Rura szybowa przecina na

 


połczenie z Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych „Bytom” T/3.

Przed rozpoczciem prac zwizanych z zasypaniem szybu naley wybudowa tamy w
gł boko ci od 70 – 120 m ppt dwa triasowe poziomy wodono ne. Poziomy te maj

celu zabezpieczenia wyrobisk przyszybowych. Szyb zostanie zasypany. Prowadzenie prac





b dzie

uwzgl dniało



odizolowanie

korkami

z

materiałów

o

współczynniku

wodoprzepuszczalno ci mniejszym od 10-9 m/s w celu odizolowania triasowego poziomu







wodono nego. Mi dzy korkami zostanie umieszczony materiał oboj tny (inertny) dla

rodowiska wodnego. Przewiduje si wykorzystanie 14 500 m materiału do zasypania
szybu, w tym: 1 294,5 m materiału obojtnego (inertnego) oraz 1 294,5 m materiału
izolacyjnego o współczynniku wodoprzepuszczalno ci mniejszym ni 10 m/s.
Konieczne jest wykorzystywanie materiałów o odpowiednich wła ciwo ciach fizyko
– chemicznych, które bd kontrolowane podczas prowadzonego monitoringu szczegółowo
3

3

3

-9

opisanego w punkcie 2B.

PROWADZENIE ODWODNIENIA ZAKŁADU



jest prowadzi odwodnienie zakładu celem ochrony wyrobisk podziemnych ssiednich

Zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego Likwidator kopalni zobowi zany

zakładów górniczych. Odwodnienie Zakładu Górniczego „BYTOM II” prowadzone jest
przez szyb „Barbara”, w którym zamontowane s

 urzdzenia odwadniajce (pompy).

Ujmowana w zbiorniki wodne na poziomie 660 metrów woda jest wypompowywana







systemem 6 pomp na powierzchni a nast pnie odprowadzana ruroci gami do rowu „Orzeł
Biały” dopływu rzeki Brynicy.
Zakład Górniczy „BYTOM II” posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie


11 230 m /dob. Ze wzgldu na zmian sposobu gospodarowania wodami wynikajc
z prowadzenia prac likwidacyjnych, prowadzcy te prace zakład obowizany bdzie do

wód dołowych do rowu „Orzeł Biały” dopływu rzeki Brynicy w maksymalnej ilo ci
3

uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego. W tym celu zostanie opracowany nowy
„Operat wodnoprawny”.
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W celu kontroli zgodno ci ilo ci i jako ci odprowadzanych wód z warunkami



okre lonymi w pozwoleniu wodnoprawnym prowadzony b dzie monitoring tych wód.
Zasady monitoringu opisane s w planie monitoringu.

!
" #

$

budowlanego oraz czciowo rcznie na terenie Szybów Głównych i Szybu „Barbara”.
Ogólna kubatura budynków do wyburze% wynosi
250 211 m
Ogólna powierzchnia placów i składowisk do likwidacji wynosi
23 278 m
&
Ogólna długo  torowisk do likwidacji wynosi
10 773 mb
&
2 361 mb
Ogólna długo  dróg i chodników do likwidacji wynosi
&
Ogólna długo  ruroci gów do likwidacji wynosi
2 080 mb
&
Ogólna długo  kabli energetycznych i telefonicznych do likwidacji wynosi
19 570 mb

WYBURZENIA BUDYNKÓW, LIKWIDACJA INSTALACJI ORAZ DEMONTA
MASZYN I URZ DZE
Prace wyburzeniowe i likwidacyjne prowadzone b d z wykorzystaniem ci kiego sprz tu
3
2



$



Szacuje si , e podczas prac wyburzeniowych i likwidacyjnych powstan nast puj ce

ilo ci odpadów:
Lp.
1

Nazwa odpadu

%

Szacowana ilo

$

Odpady z wyburze i likwidacji, takie jak: gruz ceglany, gruz
betonowy, odpady ceramiczne, elementy wyposa enia, tynki

2

)elazo, stal, $eliwo

3

Kable niezawieraj ce substancji niebezpiecznych

'(

55 500 ton
550 000 kg



500 000 kg

Oraz nast puj ce odpady niebezpieczne

%

4

Urz dzenia zawieraj ce PCB

5

Odczynniki chemiczne

267,5 kg

6

Odpady zawieraj ce azbest

22 505 kg

7

Oleje hydrauliczne, silnikowe, przekładniowe oraz
transformatorowe nie zawieraj ce zwi zków
chlorowcowoorganicznych

60 ton

8

Akumulatory ołowiane

2 tony

9

*ródła wiatła zawieraj ce rt&
+rodki ochrony dróg oddechowych

5 ton

10
11

Akumulatory niklowo-kadmowe



ł czna waga
urz dze 2 490 kg

1 tona
16 ton
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,

, ilo -ci

.
.
z prowadzeniem prac likwidacyjnych Zakład je prowadz.cy obowi.zany b,dzie do
przygotowania nowego Planu Gospodarki Odpadami, który b,dzie podstaw. do uzyskania
Ze wzgl du na zmian

-

i jako ci powstaj cych odpadów zwi zanych

nowej decyzji – pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

,

, .

Prowadzenie prac wyburzeniowych i likwidacyjnych b dzie powodowało nast puj ce

wzrost zapylenia,
/
wzrost uci. liwo -ci akustycznej,

oddziaływania na rodowisko:
-

powstawanie odpadów.
Plan zmniejszenia negatywnego wpływu likwidacji KW S.A ZG „Bytom II” na

-rodowisko ł.cznie z przewidywanymi do poniesienia kosztami w formie tabelarycznej
przedstawiony został w tabeli 1.

,
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Tabela 1

10

Koszty

rodek łagodz cy

3

Odpowiedzialno
instytucjonalna
Działania
5
Brak

Instalacja
6
Brak

Inspektor
Ochrony
rodowiska

4

Firma
zewn trzna
wybrana w
drodze
przetargu
realizuj ca
zadanie

6

Brak

Brak

Brak

Inspektor
nadzoru
Inspektor
Ochrony
rodowiska

Firma
zewn trzna
wybrana w
drodze
przetargu
realizuj ca
zadanie

4

Dla ochrony jako ci wód
stosowane b d tylko materiały
z których nie wymywaj si
zanieczyszczenia. Inne
materiały nie b d stosowane.
Warto ci graniczne
wymywaj cych si
zanieczyszcze znajduj si w
Rozporz dzeniu Ministra
rodowiska (Dz.U. Nr 212,
poz. 1799 z 2002) oraz normie
PN-G-11011

6

6 65
7 64 64 5
4
64
64

8
Ochrona jako ci wód

8

5

Likwidacja szybu
„Stalmach”

Działanie
7
Inspektor
nadzoru

8

3
Dla ochrony jako ci wód
stosowane b d tylko materiały
z których nie wymywaj si
zanieczyszczenia. Inne
materiały nie b d stosowane.
Warto ci graniczne
wymywaj cych si
zanieczyszcze znajduj si w
Rozporz dzeniu Ministra
rodowiska (Dz.U. Nr 212,
poz. 1799 z 2002) oraz normie
PN-G-11011

6 65
7 64 64 5
4
64
64

2
Ochrona jako ci wód

5

4

1
Likwidacja zb dnych
wyrobisk górniczych

Instalacji
4
Brak

8

Zagadnienie (rodzaj
działalno ci)

0

Etap działalno ci

2

0

Plan zmniejszania negatywnego wpływu likwidacji KW S.A. ZG „BYTOM II”
Uwagi

8

Inspektor
nadzoru
Inspektor
Ochrony
rodowiska

;

Firma
zewn trzna
wybrana w
drodze
przetargu
realizuj ca
zadanie

<

500 000 zł

(*) wymagania
wynikaj z
Ustawy Prawo
wodne (Dz.U. Nr
154, poz. 1803 z
2001) oraz
Ustawy Prawo
geologiczne
i górnicze (Dz.U.
Nr 27, poz. 96 z
1994)

<

Inspektor
Ochrony
rodowiska,
Inspektor
nadzoru

:

Brak

Koszty zakupu
materiału inertnego
oraz materiału
o wodoprzepuszczalno ci mniejszej
jak 10-9 cm/s do
zasypywania szybu

:

Budowa korków
z materiałów
o wodoprzepuszczalnoci mniejszej jak
10-9 cm/s (*)

9

Ochrona Głównego
Zbiornika Wód
Podziemnych T/3

9

Likwidacja szybu
„Stalmach”

Brak

<

Zraszanie wod terenów
pyl cych

<

Koszty zakupu
wody

Brak

Inspektor
nadzoru

---

;

Firma
zewn trzna
wybrana w
drodze
przetargu
realizuj ca
zadanie

15 000 zł

Inspektor
nadzoru

Inspektor
nadzoru
Firma
zewn trzna
wybrana w
drodze
przetargu
realizuj ca
zadanie

;

Koszty
Koszty
zamontowanie
eksploatacji
urz dzenia do mycia urz dzenia
kół i podwozi
sprz tu
12 000 zł

<

Zmywanie rodków
transportu i dróg
dojazdowych

; <

9

<

120 000 zł

<

Zapylenie

<
>=

Wyburzenia budynków,
likwidacja instalacji oraz
demonta maszyn i
urz dze

---

Ekrany ochronne

Zabudowa
ekranów
akustycznych

Brak

Inspektor
nadzoru

Inspektor
nadzoru

Prace
wyburzeniowe
prowadzone b d
w porze dziennej
(6.00 – 22.00).

@?

Hałas

@
ED

Wyburzenia budynków,
likwidacja instalacji oraz
demonta maszyn i
urz dze

5 000 zł

B

@

B

C

@ @ @B @

@

A

@?

Ekrany ochronne
b d stosowane
aby nie
przekroczy
dopuszczalnego
poziomu hałasu
50 dB w
s siedztwie gdzie
mieszkaj ludzie.
50 dB jest
warto ci
graniczn zgodnie
z
Rozporz dzeniem
Ministra
rodowiska,
Zasobów
Naturalnych i
Le nictwa
dotycz cego
dopuszczalnych
poziomów hałasu
w rodowisku
(Dz.U. Nr 66, poz.
436 z 1998 roku)

Odpady

Segregacja odpadów

Brak

Brak

Brak

Inspektor
nadzoru

---

35 000 zł +
VAT

J

Firma
zewn trzna
wybrana w
drodze
przetargu
realizuj ca
zadanie

(**) Firmy
przyst puj ce do
przetargu
powinny posiada
decyzj
Wojewody na
prowadzenie
działalno ci w
zakresie
transportu,
odzysku i
unieszkodliwiania
odpadów
niebezpiecznych
wydan zgodnie z
art. 26 Ustawy o
odpadach (Dz.U.
Nr 62, poz. 628 z
2001 roku)

H
G

Inspektor
nadzoru

do rekultywacji
u ytych zostanie
44 500 ton

H

Brak

H

Koszty
unieszkodliwiania przez
wybran w
drodze
przetargu firm

G

Brak

H

Przekazanie urz dze
zawieraj cych PCB (ł czna
waga urz dze 2 490 kg)
wybranym w drodze przetargu
firmom zewn trznym
posiadaj cym odpowiednie
uprawnienia (**)

G

Odpady

G

G
FI

Wyburzenia budynków,
likwidacja instalacji oraz
demonta maszyn i
urz dze

GG
H F G
GF

G

470 385 zł

K

H

Firma
zewn trzna
wybrana w
drodze
przetargu
realizuj ca
zadanie

do niwelacji
terenów po
wyburzeniach
u ytych zostanie
11 000 ton

G

Inspektor
nadzoru

I

Brak

I

Koszty
wynikaj ce ze
sposobu
zagospodarowa
nia odpadów

G

Brak

F

Zagospodarowanie odpadów
innych jak niebezpieczne
(odpady z wyburze i
likwidacji) w pracach
niwelacyjnych i
rekultywacyjnych – 55 500 ton

O

O

O
M
M

6 600 zł + VAT

(**) Firmy
przyst puj ce do
przetargu
powinny posiada
decyzj
Wojewody na
prowadzenie
działalno ci w
zakresie
transportu,
odzysku i
unieszkodliwiania
odpadów
niebezpiecznych
wydan zgodnie z
art. 26 Ustawy o
odpadach (Dz.U.
Nr 62, poz. 628 z
2001 roku)

P

Firma
zewn trzna
wybrana w
drodze
przetargu
realizuj ca
zadanie

O

M

Inspektor
nadzoru

O

Brak

M

Koszty
unieszkodliwia
nia przez
wybran w
drodze
przetargu firm

Q

Brak

M

Przekazanie odczynników
chemicznych (ł czna waga
odczynników 267,5 kg)
wybranym w drodze przetargu
firmom zewn trznym
posiadaj cym odpowiednie
uprawnienia (**)

M

Odpady

M
NL

Wyburzenia budynków,
likwidacja instalacji oraz
demonta maszyn i
urz dze

P

O
M
O

O

Firma
zewn trzna
wybrana w
drodze
przetargu
realizuj ca
zadanie

(**) Firmy
przyst puj ce do
przetargu
powinny posiada
decyzj
Wojewody na
prowadzenie
działalno ci w
zakresie
transportu,
odzysku i
unieszkodliwiania
odpadów
niebezpiecznych
wydan zgodnie z
art. 26 Ustawy o
odpadach (Dz.U.
Nr 62, poz. 628 z
2001 roku)

Q

Inspektor
nadzoru

M

157 337 zł +
VAT

Brak

M

Koszty
unieszkodliwiania przez
wybran w
drodze
przetargu firm

M

Brak

O

M

MM

Przekazanie wyrobów
zawieraj cych azbest (ł czna
waga odpadów zawieraj cych
azbest 22 505 kg) wybranym w
drodze przetargu firmom
zewn trznym posiadaj cym
odpowiednie uprawnienia (**)

M

Odpady

O

M
NL

Wyburzenia budynków,
likwidacja instalacji oraz
demonta maszyn i
urz dze

S
UX

Akumulatory niklowokadmowe - 5 ton
ródła wiatła zawieraj ce rt
-1 tona
Pochłaniacze z masek
gazowych -16 ton

X

U
S
U

Firma
zewn trzna
wybrana w
drodze
przetargu
realizuj ca
zadanie

(**) Firmy
przyst puj ce do
przetargu
powinny posiada
decyzj
Wojewody na
prowadzenie
działalno ci w
zakresie
transportu,
odzysku i
unieszkodliwiania
odpadów
niebezpiecznych
wydan zgodnie z
art. 26 Ustawy o
odpadach (Dz.U.
Nr 62, poz. 628 z
2001 roku)

W

Inspektor
nadzoru

U

S

400 000 zł +
VAT

Brak

S

Akumulatory ołowiane - 2 tony

Koszty
unieszkodliwiania przez
wybran w
drodze
przetargu firm

S

Oleje hydrauliczne, silnikowe,
przekładniowe oraz
transformatorowe nie
zawieraj ce zwi zków
chlorowcowoorganicznych
- 60 ton

Brak

U

S

U

Przekazanie pozostałych
odpadów niebezpiecznych
wybranym w drodze przetargu
firmom zewn trznym
posiadaj cym odpowiednie
uprawnienia (**)

S
S

Odpady

V
W

S
TR

Wyburzenia budynków,
likwidacja instalacji oraz
demonta maszyn i
urz dze

2.B. PLAN MONITOROWANIA PROCESU LIKWIDACJI ZAKŁADU

Y

LIKWIDACJA ZB DNYCH WYROBISK GÓRNICZYCH

Z

Z[

Podczas likwidacji zb dnych wyrobisk górniczych monitorowane b d wykorzystywane

\

odpady oraz wody odciekowe ( cieki).

Z

\
]
^
wykorzystanych odpadów oraz okre\lanie jako \ci. Jako \ odpadów dla ka]dego
_zliczanie
ródła pochodzenia okre\lana jest na podstawie aktualnej analizy fizyko-chemicznej. Zakres
analizy obejmuje: skład chemiczny – składniki podstawowe, zawarto \ci pierwiastków
wyst Zpuj[cych w ilo \ciach \ladowych oraz skład chemiczny wyci[gu wodnego.
Wyniki analiz porównywane s[ z dopuszczalnymi warto \ciami okre\lonymi w
Rozporz[dzeniu Ministra `rodowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie warunków,
^
jakie nale]y spełni przy wprowadzaniu \cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla \rodowiska wodnego (Dz.U. nr 212, poz. 1799) oraz
Zakres monitoringu odpadów b dzie obejmował pomiar ilo ci poprzez wa enie i

normie PN-G-11011 ”Górnictwo. Materiały do podsadzki zestalanej i doszczelniania zrobów”

[
[
^
_
^
Z uwagi na to, ]e jako \ odpadów z danego ródła pochodzenia mo]e ulega
zmianom, w celach kontrolnych prowadzony bZdzie monitoring wód odciekowych.
^
CzZstotliwo \ i zakres prowadzonego monitoringu bZd[ nast Zpuj[ce:
- raz w miesi[cu, skrócona analiza obejmuj[ca nast Zpuj[ce parametry: odczyn, zawiesiny
Dopuszczone do wykorzystania zostan odpady spełniaj ce w/w przepisy.

ogólne, chemiczne zapotrzebowanie tlenu, chlorki, siarczany, sód i potas,
-

raz w kwartale, pełna analiza fizyko-chemiczna: odczyn, zawiesiny ogólne, chemiczne

Z

]elazo ogólne, arsen, chrom ogólny, kadm, mied_, nikiel, ołów, substancje
ekstrahuj[ce siZ eterem naftowym.
Wyniki monitoringu wód odciekowych bZd[ porównywalne analogicznie jak wyniki
monitoringu wyci[gów wodnych z odpadów.
zapotrzebowanie na tlen, ogólny w giel organiczny, azot ogólny, chlorki, siarczany, sód,
potas,

LIKWIDACJA SZYBU „STALMACH”

Z[

Podczas likwidacji Szybu „Stalmach” monitorowane b d wykorzystywane odpady.

Z

\
]
^
zliczanie wykorzystanych odpadów oraz okre\lanie jako \ci. Jako \ odpadów dla ka]dego
_ródła pochodzenia okre\lana jest na podstawie aktualnej analizy fizyko-chemicznej. Zakres
analizy obejmuje: skład chemiczny – składniki podstawowe, zawarto \ci pierwiastków
wyst Zpuj[cych w ilo \ciach \ladowych oraz skład chemiczny wyci[gu wodnego.
Zakres monitoringu odpadów b dzie obejmował pomiar ilo ci poprzez wa enie i

a b z dopuszczalnymi wartocciami okreclonymi w

Wyniki analiz porównywane b d

b

d

Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie warunków,

e

f

c

jakie nale y spełni przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie

c

substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz.U. nr 212, poz. 1799) oraz
normie PN-G-11011 ”Górnictwo. Materiały do podsadzki zestalanej i doszczelniania zrobów”

b

b

Dopuszczone do wykorzystania zostan odpady spełniaj ce w/w przepisy.

PROWADZENIE ODWODNIENIA ZAKŁADU
Zakład Górniczy „BYTOM II” posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód

c

a
c c
c
warunkami okreclonymi w pozwoleniu wodnoprawnym prowadzony badzie monitoring tych
wód. Monitoring ten badzie obejmował:
- monitoring cibgły ilo cci oraz przewodno cci elektrolitycznej włacciwej wód przy pomocy
dołowych do rowu „Orzeł Biały” dopływu rzeki Brynicy w maksymalnej ilo ci

11 230 m3/dob . W celu kontroli zgodno ci ilo ci i jako ci odprowadzanych wód z

automatycznej aparatury zamontowanej na wylocie wód dołowych do rowu „Orzeł
Biały”,
-

b

c

monitoring okresowy (2 razy w ci gu roku) parametrów jako ciowych wód z dopływów
do zbiorników wodnych na poziomie 660 m: zawiesiny ogólne, chlorki oraz siarczany,

-

b

c

monitoring okresowy (raz na dwa miesi ce) parametrów jako ciowych wód
odprowadzanych do wód powierzchniowych, na wylocie odprowadzanych do rowu

a

„Orzeł Biały” wód dołowych: zawiesiny ogólne, chlorki oraz siarczany.
Zakres

oraz

cz stotliwo

cf

prowadzonego

monitoringu

b

wynikaj

z

pozwolenia

wodnoprawnego.

•
•

•

g

h i
ab
Zapylenie przy ueyciu Aspiratorów AS-50 w rejonie wykonywanych aktualnie prac,
k
Hałas (ucij liwo lm akustyczna) przy ueyciu miernik poziomu dnwiaku typu 2231
produkcji firmy Bruel & Kjaer, na granicy terenu podlegajbcego ochronie akustycznej.
Monitoring słueyf badzie ewentualnej korekcie ustawieo ekranów akustycznych.
Odpady - zakres monitoringu odpadów badzie obejmował pomiar ilo cci poprzez
waeenie i zliczanie wykorzystanych odpadów oraz okreclanie jako cci. Jako cf odpadów
2
Kompania Waglowa S.A. Zakład Górniczy „Bytom II”

WYBURZENIA BUDYNKÓW, LIKWIDACJA INSTALACJI ORAZ DEMONTA
MASZYN I URZ DZE
Podczas prowadzenia prac wyburzeniowych i likwidacyjnych monitorowane b d :

41 – 902 Bytom, ul. Chorzowska 12, tel. 2 838 – 100, fax 2 838 - 259

q

r

s

dla ka dego ródła pochodzenia okre lana jest na podstawie aktualnej analizy fizyko-

p t

chemicznej. Zakres analizy obejmuje: skład chemiczny – składniki podstawowe,

s

s

s
wycitgu wodnego. Wyniki analiz porównywane bpdt z dopuszczalnymi warto sciami
okreslonymi w Rozporztdzeniu Ministra urodowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w
sprawie warunków, jakie naleqy spełniv przy wprowadzaniu scieków do wód lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
zawarto ci pierwiastków wyst puj cych w ilo ciach ladowych oraz skład chemiczny

(Dz.U. nr 212, poz. 1799) oraz normie PN-G-11011 ”Górnictwo. Materiały do podsadzki

t

s

zestalanej i doszczelniania zrobów”. Wyniki monitoringu pozwol na okre lenie sposobu
wykorzystania odpadów.

t

Plan monitoringu prowadzonego podczas likwidacji KW S.A ZG „Bytom II” ł cznie z
przewidywanymi do poniesienia kosztami w formie tabelarycznej przedstawiony został w
tabeli 2.

p

Kompania W glowa S.A. Zakład Górniczy „Bytom II”
41 – 902 Bytom, ul. Chorzowska 12, tel. 2 838 – 100, fax 2 838 - 259

3

Tabela 1

5
Ochrona okolicznej
ludno ci przed wzrostem
zapylenia –
niedopuszczenie do
nadmiernej emisji

6
Brak

|

3
4
Przy pomocy
Raz dziennie w rejonie
zakupionego
wykonywanych aktualnie
urz dzenia do pomiaru prac
emisji cz stek
(aspirator – produkcji
UE)

{

2
W miejscach
wykonywania prac
wyburzeniowych i
likwidacyjnych

{

1
Zapylenie

Odpowiedzialno

x

z

yx
xw

y

x

x

x

Jak ten parametr ma Kiedy ten parametr ma
Koszt
Jaki parametr ma
Dlaczego parametr ma
Gdzie ten parametr by monitorowany /
by monitorowany –
by
by monitorowany
ma by monitorowany rodzaj sprz tu do cz stotliwo pomiarów
(opcyjnie)
monitorowany
Instalacja
Działanie
lub pomiar ci gły
monitorowania

xw

Plan monitorowania podczas likwidacji KW SA Zakład Górniczy „Bytom II”

7
Koszt obsługi
aparatury do
pomiaru
zapylenia

Instalacja
8
Brak

Działanie
9
Inspektor nadzoru
Przeszkoleni
pracownicy
Likwidatora

5 000 zł
rocznie

~ {
~

Ochrona terenów
podlegaj cych ochronie
akustycznej – w celu
unikni cia przekroczenia
dopuszczalnych norm
hałasu, tj. 50 dB

~ {

W rejonie aktualnie
Miernik poziomu
d wi ku typu 2231
wykonywanych prac, na
produkcji firmy Bruel granicy terenu
podlegaj cego ochronie
& Kjaer b d cy na
wyposa eniu
akustycznej, w czasie
laboratorium
najwi kszego nat enia
prowadz cego pomiary wykonywanych prac,
(*)

{ ~
{

W miejscach
wykonywania prac
wyburzeniowych i
likwidacyjnych

}
~

Hałas

Brak

Pomiar
emisji hałasu
przez
laboratoria
wyłonione w
drodze
przetargu

60 000 zł
rocznie

Brak

Inspektor nadzoru
(*) Laboratoria
certyfikowane
zgodnie z PN EN
ISO 17025 przez
Polskie Centrum
Akredytacji
wybrane w drodze
przetargu







- poprzez pomiar ilo ci Dla ka dej nowej partii W celu ochrony jako ci
(wa enie, liczenie),
materiałów stosowanych wód
do wypełniania wyrobisk
- monitoring
górniczych
jako ciowy na
podstawie wyników
bada dostarczonych
przez dostawc
materiału

Brak

Pomiar
parametrów
jako ciowych
odpadów
przez
laboratoria
posiadaj ce
wdro ony
system
jako ci (*)

Brak

Inspektor nadzoru
(*) Laboratoria
certyfikowane
zgodnie z PN EN
ISO 17025 przez
Polskie Centrum
Akredytacji
wybrane w drodze
przetargu

Brak

Inspektor nadzoru
(*) Laboratoria
certyfikowane
zgodnie z PN EN
ISO 17025 przez
Polskie Centrum
Akredytacji
wybrane w drodze
przetargu

 







  

Podczas likwidacji
wyrobisk
podziemnych



Pomiar
parametrów
jako ciowych
odpadów
przez
laboratoria
posiadaj ce
wdro ony
system
jako ci (*)



Brak





Podczas zasypywania - poprzez pomiar ilo ci Dla ka dej nowej partii W celu ochrony jako ci
(wa enie, liczenie),
materiału stosowanego do wód
szybu
zasypywania szybu
- monitoring
jako ciowy na
podstawie wyników
bada dostarczonych
przez dostawc
materiału

 





35 000 zł
rocznie

  

Odpady

20 000 zł
rocznie

Pomiar
parametrów
jako ciowych
odpadów
przez
laboratoria
posiadaj ce
wdro ony
system
jako ci

Brak

Inspektor nadzoru
(*) Laboratoria
certyfikowane
zgodnie z PN EN
ISO 17025 przez
Polskie Centrum
Akredytacji
wybrane w drodze
przetargu

Brak

Inspektor nadzoru
Firma realizuj ca
zadanie








Brak

Pomiar
parametrów
jako ciowych
odpadów
przez
laboratoria
posiadaj ce
wdro ony
system
jako ci
15 000 zł

Monitoring
jako ciowy
odpadów b dzie
prowadzony w
wypadku ich
stosowania do
niwelacji terenu
lub rekultywacji



Brak



W celu okre lenia
sposobu
zagospodarowania
odpadów oraz
prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnej
z wymogami
obowi zuj cych
przepisów prawnych



15 000 zł





Podczas wyburzania - poprzez pomiar ilo ci Jednorazowo, na tereniu
Szybów Głównych
pozostałych budynków (wa enie, liczenie),
i Szybu „Barbara”
w miejscu
- monitoring
prowadzenia robót
jako ciowy na
podstawie wyników
bada prowadzonych
przez firm
realizuj c zadanie

W celu okre lenia
sposobu
zagospodarowania
odpadów oraz
prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnej
z wymogami
obowi zuj cych
przepisów prawnych




 





Jednorazowo. Próbki do
bada nale y pobra ze
cian w ka dym
pomieszczeniu oraz z
podłóg w wytypowanych
pomieszczeniach





Podczas wyburzania - poprzez pomiar ilo ci
budynku laboratorium (wa enie, liczenie),
i magazynu
- poprzez okre lenie
chemicznego
jako ci (pobór prób
i dostarczenie do
laboratorium
badawczego (*)
posiadaj cego sprz t
analityczny słu cy
badaniu odpadów –
ASA, ICP, XRF,
XRD)

  



Zawarto
pierwiastków
ladowych w
odpadach

Brak

Inspektor
Ochrony
rodowiska



(*) Laboratoria
certyfikowane
zgodnie z PN EN
ISO 17025 przez
Polskie Centrum
Akredytacji
wybrane w drodze
przetargu

 

 



Pomiar
parametrów
jako ciowych
wód przez
laboratoria
posiadaj ce
wdro ony
system
jako ci



Brak




W celu ochrony jako ci
wód. Prowadzenie
gospodarki wodnej
zgodnej z
obowi zuj cymi
przepisami prawa





Raz w miesi cu





poprzez okre lenie
jako ci wody (pobór
prób i dostarczenie do
laboratorium
badawczego (*)
posiadaj cego sprz t
analityczny słu cy
badaniu wód – ASA,
ICP, XRF, XRD



Podczas prowadzenia
prac zwi zanych z
likwidacj wyrobisk
górniczych w miejscu
prowadzenia robót



Zanieczyszczenie
w wodzie odczyn, zawiesiny
ogólne, chemiczne
zapotrzebowanie
tlenu, chlorki,
siarczany, sód i
potas

15 000 zł

Inspektor
Ochrony
rodowiska
(*) Laboratoria
certyfikowane
zgodnie z PN EN
ISO 17025 przez
Polskie Centrum
Akredytacji
wybrane w drodze
przetargu



Firma zewn trzna
wybrana w drodze
przetargu
realizuj ca
zadanie








15 000 zł

Brak



Pomiar
parametrów
jako ciowych
wód przez
laboratoria
posiadaj ce
wdro ony
system
jako ci



Brak





W celu ochrony jako ci
wód. Prowadzenie
gospodarki wodnej
zgodnej z
obowi zuj cymi
przepisami prawa

 

 



Raz na kwartał




poprzez okre lenie
jako ci wody (pobór
prób i dostarczenie do
laboratorium
badawczego (*)
posiadaj cego sprz t
analityczny słu cy
badaniu wód – ASA,
ICP, XRF, XRD





Podczas prowadzenia
prac zwi zanych z
likwidacj wyrobisk
górniczych w miejscu
prowadzenia robót





Zanieczyszczenie
w wodzie odczyn, zawiesiny
ogólne, chemiczne
zapotrzebowanie
na tlen, ogólny
w giel organiczny,
azot ogólny,
chlorki, siarczany,
sód, potas, elazo
ogólne, arsen,
chrom ogólny,
kadm, mied ,
nikiel, ołów,
substancje
ekstrahuj ce si
eterem naftowym.







Firma zewn trzna
wybrana w drodze
przetargu
realizuj ca
zadanie

Pomiar
parametrów
jako ciowych
wód przez
laboratoria
posiadaj ce
wdro ony
system
jako ci

Brak



Pomiar
Inspektor
parametrów Ochrony
jako ciowych rodowiska
wód przez
laboratoria
posiadaj ce
wdro ony
system
jako ci



Brak





W celu ochrony jako ci
wód powierzchniowych.
Prowadzenie gospodarki
wodnej zgodnej z
uzyskanym
pozwoleniem
wodnoprawnym

 

 







Dwa razy w ci gu roku
Zanieczyszczenie Na dopływie wody do - poprzez okre lenie
wody - zawiesiny chodników wodnych
jako ci wody (pobór
ogólne, chlorki
prób i dostarczenie do
oraz siarczany
laboratorium
badawczego (*)
posiadaj cego sprz t
analityczny słu cy
badaniu wód – ASA,
ICP, XRF, XRD)



40 000 zł
rocznie

15 000 zł
rocznie



Przeszkoleni
pracownicy
Inspektor
Ochrony
rodowiska
(*) Laboratoria
certyfikowane
zgodnie z PN
EN ISO 17025
przez Polskie
Centrum
Akredytacji
wybrane w
drodze
przetargu



Brak

Inspektor
Ochrony
rodowiska

Inspektor
Ochrony
rodowiska
(*) Laboratoria
certyfikowane
zgodnie z PN
EN ISO 17025
przez Polskie
Centrum
Akredytacji
wybrane w
drodze
przetargu



10 000 zł
rocznie



20 000 zł





Koszty
Inspektor
obsługi
Ochrony
przepływomi rodowiska
erza





 



W celu ochrony jako ci
wód powierzchniowych.
Prowadzenie gospodarki
wodnej zgodnej z
uzyskanym
pozwoleniem
wodnoprawnym

Koszty
instalacji
przepływomie
rza

 



poprzez okre lenie
Przynajmniej raz na dwa
jako ci wody (pobór
miesi ce
prób i dostarczenie do
laboratorium
badawczego (*)
posiadaj cego sprz t
analityczny słu cy
badaniu wód – ASA,
ICP, XRF, XRD)



Zanieczyszczenia Na wylocie kolektora
wody - zawiesiny wód dołowych
ogólne, chlorki
oraz siarczany

W celu ochrony jako ci
wód powierzchniowych.
Prowadzenie gospodarki
wodnej zgodnej z
uzyskanym
pozwoleniem
wodnoprawnym





Pomiar ci gły
Na wylocie kolektora Przepływomierz
wód dołowych
elektromagnetyczny do
pomiaru przepływu
oraz przewodnictwa
wła ciwego wody
firmy ENKO lub
DANFOSS







Przepływ oraz
przewodno
elektrolityczna
wła ciwa wody

2.C. WZMACNIANIE INSTYTUCJONALNE PROCESU
ZARZ DZANIA RODOWISKIEM PODCZAS LIKWIDACJI
ZAKŁADU











 

1. Zakupy sprz tu do przeciwdziałania zagro eniom rodowiska wyst puj cym
w procesie likwidacji.



Liczba
jednostek

Koszt jednostki

150m2

100zł/m2

15 000zł

Zakup lokalny



2szt.

5 000zł/st.

10 000zł

Zakup lokalny

Urz dzenie do mycia kół
i podwozi samochodów
i sprz tu u ywanego w
pracach likwidacyjnych

3 stanowiska

17 000zł/st.

51 000zł

Zakup lokalny

156 000 zł

Zakup lokalny

Rodzaj sprz tu
Ekrany ochronne
Aparatura do pomiaru
emisji pyłu – Aspirator AS–
50 z oprzyrz dowaniem
produkcji Sp. Inwalidów
TWO-MET Zgierz



 

Przepływomierz
elektromagnetyczny do
pomiaru przepływu oraz
przewodnictwa wła ciwego
wody z oprzyrz dowaniem i
oprogramowaniem firmy
ENKO lub DANFOSS



156 000 zł/

1 komplet

2. Szkolenia.

komplet

¡

Wykaz przewidzianych szkole :



Koszt
Zakup lokalny
całkowity lub zagraniczny



 ¢

1. Szkolenie osób obsługuj cych przyrz dy do pomiaru emisji pyłu oraz urz dze





zraszaj cych i myjni rodków transportowych.





Szkolenie przewidziane dla pracowników obsługuj cych aparatur do pomiaru





emisji pyłu oraz myjnie rodków transportu kołowego i sprz tu. Pracownicy b d





zatrudnieni w Zakładzie prowadz cym likwidacj kopalni.
2. Szkolenie dla pracowników zatrudnionych przy pracach z azbestem lub





wyrobami zawieraj cymi azbest oraz pracodawców i osób kieruj cymi
takimi pracownikami.



Szkolenie dla osób zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawieraj cymi azbest





likwidacji zatrudnionych w Zakładzie prowadz cym likwidacj kopalni.
3. Gospodarka odpadami

¤

£

Szkolenie przeznaczone dla osób nadzoruj cych gospodark odpadami w trakcie
prowadzenia prac likwidacyjnych zakładu likwidacji zatrudnionych w Zakładzie

¤

£

prowadz cym likwidacj kopalni.

¥

4. Aktualizacja wiedzy w oparciu o nowelizacj aktów prawnych w zakresie

¦

ochrony rodowiska.

¤

£

Szkolenie przeznaczone dla osób nadzoruj cych likwidacj zakładu zatrudnionych

¤

£

w Zakładzie prowadz cym likwidacj kopalni.

¦§

¦§

Numer
szkolenia

Ilo
pracowników

Długo
szkolenia

1

3

3 dni

2

5

1 dzie

3

1

2 dni

4

2

4 dni

3. Usługi konsultingowe

¨

Miejsce szkolenia

Koszt
szkolenia
6 000 zł

Główny Instytut Górnictwa
w Katowicach

1 750 zł
400 zł
1 500 zł

¤

£

Wykonanie dla Zakładu prowadz cego likwidacj kopalni:
-

Planu Gospodarki Odpadami

20 000 zł + VAT

-

Operatu wodnoprawnego celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 20 000 zł + VAT

¤

©¨ ª

W przypadku wyst pienia nieprzewidzianych zagro e dla rodowiska

©

mo e

zaistnie

«

potrzeba

wykonania

dla

ich

£

usuni cia

specjalistycznych konsultacji lub projektów. Przewidywana na ten cel

£

kwota nie b dzie wydatkowana bez uzasadnionej przyczyny

Zakładany koszt usług konsultingowych

4. Specjalne studia

100 000 zł

140 000 zł + VAT

£

Nie przewiduje si .

£
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2.D. HARMONOGRAM PRAC LIKWIDACYJNYCH


¬ ¬ ®
¯ likwidacja
wyrobisk górniczych
- lata 2005 – 2006, w tym:
° 11 050 mb
wyrobisk do ko±ca roku 2005,
° 1 330 mb wyrobisk
do ko±ca 2006 roku,
¯ likwidacja szybu „Stalmach”
¯ wyburzenie budynków, likwidacj¬ instalacji oraz demonta maszyn 2006 rok,
i urz®dze±
2005 – 2006, w tym
° likwidacja lub dekontaminacja urz®dzenia zawieraj®- celataPCB
2005 rok,
° likwidacja odczynników chemicznych
2005 rok,
° likwidacja materiałów zawieraj®cych azbest
2005 rok,
° likwidacja pozostałych odpadów niebezpiecznych
2005 – 2006 rok,
¯ prowadzenie odwodnienia Zakładu
pocz®wszy od 2005 roku.

Zało ony harmonogram prac likwidacyjnych przedstawia si nast puj co:

²³ działa±

®

przedstawiono w tabeli 3. Znajduj®cy si¬ pod tabel® wykres obrazuje sposób monitorowania i
intensyfikacji działa± zmniejszaj®cych wpływ wyst ¬puj®cych zagroe± na otoczenie.
Kolejno

likwidacyjnych oraz zwi zane z nimi zagro enia dla otoczenia

¬
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µ

·

Tabela 3

¶

µ ¶

Harmonogram prowadzenia prac likwidacyjnych uwzgl dniaj cy wyst puj ce
zagro enia
Okres
Faza likwidacji
Likwidacja wyrobisk
górniczych
Likwidacja szybu
„Stalmach”
Wyburzenia budynków,
likwidacja instalacji oraz
demonta maszyn
i urz dze
Prowadzenie odwodnienia
Zakładu

¸
¹ º

2005 rok
Zagadnienie
woda

I kw. II kw. III
kw.

1

1

1

IV I kw. II kw. III
kw.
kw.

1

woda
hałas,
zapylenie,
odpady
woda

Suma

µ

2006 rok

rok 2007
i nast pne
IV I kw.
kw.

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

5

5

5

6

6

6

6

4

1

1

1

6
5
4
3
2
1
Zakres

Termin

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.

Zagadnienie skala 1 – 4
Hałas, zapylenie, odpady, woda

´
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2.E. USTALENIA INSTYTUCJONALNE

¼

Bezpo rednia odpowiedzialno

¼

¼½ za prawidłowe prowadzenie procesu likwidacji oraz

monitorowanie jego wpływu na rodowisko spoczywa na Likwidatorze zakładu, który swoje

¾

¼

obowi zki wykonuje za po rednictwem podległych mu komórkek organizacyjnych: nadzoru

¿

budowlanego, Działu Energomechanicznego oraz Działu Ochrony rodowiska.
Zgodnie z przedstawionym planem działa

»

À

monitoringowych pomiar zapylenia

wykonywany b dzie przez pracowników Likwidatora natomiast pomiar hałasu oraz

»

¾

Á

monitoring wód i odpadów prowadzony b dzie przez laboratoria posiadaj ce wdro ony

¼

Á

»¾

system kontroli jako ci, niezale ne od Likwidatora. Wyniki monitoringu przekazywane b d

À

À

¾

Likwidatorowi w postaci sprawozda z przeprowadzonych bada w okresach wynikaj cych
z planu monitoringu.

»¾

Wyniki monitoringu b d zapisywane do prowadzonej w postaci elekronicznej Bazie

¿

¿

»

Danych rodowiskowych w dziale Ochrony rodowiska. Dział ten b dzie odpowiedzialny za

»

zbieranie danych ich segregacj oraz przygotowanie potrzebnych Likwidatorowi zestawie

À

i analiz. Na podstawie uzyskanych informacji Likwidator w celu wyeliminowania

¾Á ¼

zaobserwowanych uci liwo ci sam lub na wniosek Inspektora Ochrony

¾

À

¿rodowiska

podejmie stosowne decyzje dotycz ce korekty poszczególnych zada lub zmiany technologii
prac.

Á

¼
oraz sposobie gospodarowania nimi Marszałkowi Województwa ¿l¾skiego.
W okresach kwartalnych Likwidator przekazywał b»dzie Marszałkowi Województwa
¿l¾skiego sprawozdania dotycz¾ce ilo ¼ci i jako¼ci wód zrzucanych do ¼rodowiska.
Funkcje kontrolne nad zarz¾dzaniem ¼rodowiskiem w procesie likwidacji sprawuj¾:
- organy samorz¾du – Prezydent Miasta Bytomia,
- Okr»gowy Urz¾d Górniczy w Gliwicach,
- Wojewódzki Inspektor Ochrony ¿rodowiska w Katowicach.
Likwidator przeka e jeden (1) raz w roku sprawozdanie o ilo ci wytworzonych odpadów

»
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2.F. KONSULTACJE Z LOKALNYMI ORGANIZACJAMI
POZARZ DOWYMI I GRUPAMI DOTKNI TYMI REALIZACJ
PROJEKTU

Ã

Ä

Ã

Å

Â

Zakład Górniczy „Bytom II” podał do publicznej wiadomo ci informacj o postawieniu

Æ Å
Ç
likwidacji ZG Bytom II”. Wiadomo Å ta została zamieszczona w dzienniku o zasiÂgu
– Gazeta Wyborcza z dnia 4 marca 2004 roku oraz o zasiÂgu regionalnym –
Èogólnopolskim
ycie Bytomskie z dnia 8 marca 2004 roku. W ogłoszeniu podano zakres planowanych prac
Ç
oraz załoÉone przeciwdziałania uciÆÉliwo ÅciÆ mogÆcym wyst Æpi w procesie likwidacji
zakładu. Wszystkich zainteresowanych zabezpieczeniem Årodowiska w procesie likwidacji
zakładu zaproszono na spotkania konsultacyjne. Konsultacje odbyły siÂ w dniach od 8 – 12
zakładu w stan likwidacji oraz realizowaniu „Planu zarz dzania rodowiskiem w procesie

marca 2004 r. w godzinach od 9,00 do 14.00 na terenie Zakładu Górniczego „Bytom II”, w
budynku „C” pokój 12.

ÂÆ

Konsultacje społeczne b d prowadzone w całym procesie likwidacji kopalni.

ÂÆ

Zgodnie z przyj t

procedur

Æ

Â

Æ

post powania „Plan zarz dzania

Årodowiskiem

w procesie likwidacji zakładu górniczego Bytom II” zostanie umieszczony na stronie

Â

Ê

internetowej kompanii W glowej S.A. oraz Banku wiatowego, co zostało zapowiedziane w

Ë

Ç

ogłoszeniu prasowym. Społecze stwo przez cały okres prowadzenia procesu likwidacji

Â

Æ Â

b dzie miało do niego wgl d i b dzie mogło do plany zgłasza swoje uwagi. Wszystkie

Â Æ analizowane przez pracowników Działu Ochrony Êrodowiska a
wynikajÆce z nich wnioski bÂdÆ przekazywane Likwidatorowi. W uzasadnionych
Ç
Ç
przypadkach Likwidator bÂdzie mógł podejmowa decyzje mogÆce prowadzi do aktualizacji
zgłaszane uwagi b d

Planu.

Â

Æ

Przyj te do realizacji zadania, które podlegaj procedurze oceny oddziaływania na

Årodowisko zgodnie z polskim prawem (Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 roku – Prawo
ochrony Årodowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póÌniejszymi zmianami) podlegajÆ równieÉ
Ç
procedurze konsultacji ze społeczeËstwem. W konsultacjach tych mogÆ wziÆ udział zarówno
lokalne organizacje pozarzÆdowe jak i osoby fizyczne. Konsultacje takie przeprowadza organ
wydajÆcy decyzjÂ na prowadzenie poszczególnego zakresu prac.

Â
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2.G. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

ÎÏ

Pomimo ogłoszenia informacji w prasie ogólnopolskiej i lokalnej o planowanej
likwidacji zakładu, społeczno

lokalna, na dzie

Ñ

Ð

zainteresowania konsultacjami dotycz cymi aspektów

Í

Ò

Í

dzisiejszy nie wykazała wi kszego

Îrodowiskowych.

Na konsultacje

zgłosiła si tylko jedna osoba, która nie zgłosiła adnych uwag czy wniosków do EMP.

Ò

Í Ï
Ð
czy listy. NaleÒy sÑdzi , Òe taki stosunek społeczno Îci lokalnej do konsultacji aspektów
Îrodowiskowych
wynika z niedostatecznego poziomu edukacji ekologicznej tej społeczno Îci.
Ï
Społeczno Î lokalna jest emocjonalnie silnie zwiÑzana z likwidacjÑ kopalni, ale ma to
podłoÒe społeczne. Dotyczy to obawy zwiÑzanej z groÓbÑ utraty miejsc pracy.
Na dzieÐ dzisiejszy nie ma moÒliwo Îci uzyskania wymiernych efektów konsultacji
Równie nie wpłyn ły od okolicznych mieszka ców uwagi w innej formie: pisma, petycje

społecznych do EMP.

Í
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