
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Mając na uwadze bardzo skomplikowaną sytuację w zakresie działalności górniczej na obszarze gmin 

Hażlach i Zebrzydowice, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji oraz zajęcie 

stanowiska w kwestii wyznaczenia terenu górniczego na obszarze tych gmin w związku z działalnością spółki 

NWR Karbonia SA. 

Złoże Morcinek 1 (numer systemowy WK 16329) zlokalizowane w gminach Hażlach i Zebrzydowice 

zostało udokumentowane przez NWR Karbonia SA w ramach koncesji 13/2013/p na rozpoznanie złoża węgla 

kamiennego w obszarze Morcinek 1. Dokumentacja geologiczna została złożona i przyjęta bez zastrzeżeń 

przez ministra środowiska i inne organy geologiczne w dniu 8 listopada 2012 r., decyzją DGK kzk4741-

92/8082/28/44412/11/MW. 

Zamierzone prace geologiczne wyszczególnione w pkcie 4 nie zostały wykonane do chwili obecnej. 

Zwracam się z pytaniem, na podstawie jakich prac geologicznych rozpoznano szczegółowe złoże Morcinek 1 

w kategorii A, B, C1 i C2. 

W gminach Zebrzydowice i Hażlach złoże Morcinek 1 uwidocznione jest w Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego na wniosek spółki pod firmą NWR Karbonia SA. W dniu  

30 października 2013 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wszczęła postępowanie 

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na wykonaniu rozpoznania złoża węgla kamiennego Morcinek 1. 

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem: skoro Morcinek 1 jest już szczegółowo 

udokumentowane, a spółka Karbonia jest nadal w posiadaniu koncesji na rozpoznanie złoża Morcinek 1  

do 31 grudnia 2017 r., to w jakim celu zostało wszczęte wskazane postępowanie administracyjne w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? Co stanowi przedmiot rozpoznania przez NWR 

Karbonia SA. na podstawie aktualnej, siódmej decyzji zmieniającej koncesję n 13/2003/p? 

W dniu 20 marca 2013 r. wszczęto postepowanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

„Wydobywanie metodą podziemną węgla kamiennego ze złoża Morcinek 1”, na wniosek Karbonii 

zawieszone. 

Aby uzyskać pełny obraz, należy wskazać następujące okoliczności: 

– nadal prowadzone jest odwadnianie zasobów byłej kopalni Morcinek na wskazanym obszarze; 

– zgodnie z wydaną koncesją eksportowany jest metan z obszaru byłej kopalni Morcinek; 

– od roku 2006 nadal prowadzona jest eksploatacja węgla kamiennego w filarze granicznym po stronie 

Republiki Czeskiej za zgodą DMK (Dwustronna Międzynarodowa Komisja ds. współpracy przy eksploatacji 

złóż węgla kamiennego w rejonie wspólnej czesko-polskiej granicy państwowej), bez wyznaczenia granic 

zasięgu wpływów tej eksploatacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie osiadania terenu, 

wstrząsów górniczych, zmian stosunków wodnych. 

– następuje oddziaływanie transgraniczne, związane nie tylko z eksploatacją w górniczej strefie ochronnej 

(filarze granicznym), lecz także z innymi podmiotami spółki NWR OKD SA, w postaci wstrząsów o znacznej 

sile, powodujących uszkodzenia obiektów budowlanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Występowanie 

szkód górniczych i przyspieszona degradacja budynków mieszkalnych mają niebagatelny wpływ na poziom 

życia użytkowników. Jest to szczególnie widoczne w przypadku obniżenia wartości nieruchomości  

i konieczności równoczesnego ponoszenia nakładów finansowych ze względu na powtarzające się remonty  

i naprawy. 

– ze względu na brak odpowiednich uregulowań prawnych, w tym porozumień międzynarodowych, 

dochodzenie przez mieszkańców Rzeczypospolitej dotkniętych szkodami górniczymi, wynikającymi  

z eksploatacji złóż węgla przez czeskie kopalnie, odszkodowań od czeskich przedsiębiorstw górniczych jest 

niezwykle trudne. 



Tak więc na obszarze gmin Zebrzydowice i Hażlach mamy do czynienia ze zjawiskami górniczymi (przede 

wszystkim z silnymi wstrząsami górniczymi), które już na tym etapie wymagają wyznaczenia terenu 

górniczego. Odpowiedzialność za wszystkie szkody ponosi spółka NWR Karbonia SA, która zakłada 

realizację wydobycia węgla kamiennego w obszarze Morcinek 1 z wykorzystaniem infrastruktury kopani 

ČSM zlokalizowanej na terenie Republiki Czeskiej. Prowadzi ona działania górnicze polegające  

na udostępnianiu złoża oraz infrastruktury byłej KWK Morcinek. Kopalnia ČSM, podobnie jak NWR 

Karbonia SA, należy do tego samego koncernu NWR, którego aktualnie większościowym udziałowcem jest 

AHG-Ad Hok Group, bez udziału państwowego. Zdaję sobie sprawę z luki prawnej w ustawie – Prawo 

geologiczne i górnicze, lecz bez możliwości zastosowania prawa polskiego do obszarów narażonych na skutki 

opisanej eksploatacji oraz bez rzetelnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie możliwe 

wydanie poprawnych decyzji administracyjnych, jak również właściwe zabezpieczenie interesów narodowych 

i społecznych w zakresie ochrony środowiska i mienia. 

Art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iż w planie miejscowym określa 

się obowiązkowo m.in. granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych. 

Działająca od półtora roku w pełnym składzie Dwustronna Międzynarodowa Komisja ds. współpracy przy 

eksploatacji złóż węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy państwowej, zwana dalej 

DMK, została powołana na podstawie porozumienia z dnia 2 grudnia 1984 r. zawartego w Katowicach 

pomiędzy rządami Polski i Czechosłowacji w czasach, kiedy kopalnie Morcinek i ČSM były własnością 

państwową, a kluczową i sporną kwestią był problem eksploatacji w filarze granicznym, zwanym górniczą 

strefą ochronną. Analizując powyższe porozumienie, stwierdzić musimy, iż na przestrzeni ostatnich 10 lat 

art. 3 porozumienia realizowany był w stopniu niedostatecznym. Art. 7 porozumienia stanowi z kolei,  

że wszystkie roboty udostępniające wybierkowe mogą być prowadzone za zgodą i na warunkach DMK. 

Poważne wątpliwości budzi to, w jakiej formie ma być wydana – i czego ma dotyczyć – zgoda na 

eksploatację. Dalej stwierdza się w porozumieniu, że urzędy górnicze umawiających się stron będą 

współpracować w swoich działaniach statutowych.  

W tym kontekście należy postawić następujące pytanie: skoro obszar górniczy obejmuje tereny do granicy 

państwowej po stronie czeskiej, to dlaczego nie został ustanowiony obszar górniczy na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej? Jednym ze statutowych obowiązków DMK jest obowiązek ustanowienia granic 

eksploatacji górniczej. 

Zasady rozliczeń finansowych z tytułu usuwania szkód górniczych reguluje załącznik nr 2, który obecnie 

uznać należy za nieefektywny. Został on sporządzony w zupełnie innych okolicznościach faktycznych, gdy 

przedsiębiorstwa górnicze były własnością państwową, i nie obejmuje swym zakresem uszczerbków 

majątkowych, które obecnie ponoszą obywatele polscy zamieszkali na terenach przygranicznych z winy 

czeskich kopalni. 

Mając na uwadze brak efektywności Dwustronnej Międzynarodowej Komisji ds. współpracy przy 

eksploatacji złóż węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy państwowej, która działa na 

podstawie archaicznego porozumienia, nieregulującego obecnych problemów gospodarczo-społecznych, 

należy postawić pytanie o zasadność dalszej działalności komisji, zwłaszcza w sytuacji, gdy posiadamy 

wyspecjalizowane organy państwowe, które są kompetentne w tej dziedzinie, a po obu stronach granicy 

polsko-czeskiej działa ten sam przedsiębiorca prywatny, którego reprezentantem na terenie Rzeczypospolitej 

jest NWR Karbonia SA. 

Z wyrazami szacunku, 

Tadeusz Kopeć 

 


