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Szanowny Panie Ministrze! 

Otrzymuję listy od mieszkańców Mysłowic-Brzezinki i dzielnicy Kosztowy zaniepokojonych decyzją 

z dnia 9 listopada 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wydobywanie węgla 

kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą ze złoża „Brzezinka 3”, znak WOOS.4235.7.2015.KC.55, sygno-

wanej przez Bernarda Błaszczyka dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, która 

w ogóle nie odnosi się do możliwości wystąpienia przyszłych szkód górniczych. 

W niniejszej decyzji organ administracji publicznej nawet nie próbował wyjaśniać powodów, dla których 

zupełnie zignorował prawo zagrożonych właścicieli do wystąpienia z roszczeniem negatoryjnym wobec de-

cyzji otwierającej przedsiębiorcy drogę do prowadzenia ruchu zakładu górniczego niezgodnie z zasadami 

określonymi w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze (dalej: PGG) i innych przepisach prawa, a przecież 

w szczególności ustawa PGG obliguje do zapobiegania szkodom podmioty zainteresowane wydobywaniem 

węgla – art. 150 PGG – i to nie tylko przedsiębiorców prowadzących eksploatację na podstawie koncesji, 

choć zwykle do nich kierowane są roszczenia o zwrot nakładów na profilaktykę. 

Na terenie pogórniczym, a jest nim praktycznie cały projektowany obszar i teren górniczy „Brzezinka 3”, 

za szkody górnicze, w tym powodowane deformacjami nieciągłymi, odpowiada na podstawie art. 146 ust. 4 

PGG Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego na zasadach określonych 

w dziale VIII „Odpowiedzialność za szkody”. A na podstawie art. 150 PGG odpowiada także – jako podmiot 

i organ właściwy – odpowiednio za zapobieganie tym szkodom. 

Tymczasem Okręgowy Urząd Górniczy uznał się bezpodstawnie za organ właściwy jedynie w przedmio-

cie szkód generowanych przez czynne zakłady górnicze na obszarach i terenach górniczych ustanowionych 

w niewygasłych jeszcze decyzjach o koncesji na wydobycie węgla, odmawiając określenia warunków dla 

niezbędnej profilaktyki zarówno w miejscowych planach zagospodarowania terenu, jak i w decyzjach o wa-

runkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach pogórniczych, na terenach złóż strategicznych 

i satelickich czynnych kopalń nieobjętych jeszcze koncesjami na wydobycie. Czyli z winy organów państwa 

na terenie pogórniczym, na którym organy państwa planowały eksploatację kolejnych niżej zalegających 

pokładów węgla – por. „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” – dochodziło do zabudowy bez profilaktyki 

zabezpieczającej przed zdarzeniami zagrażającymi życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich 

rozmiarach. Chodzi o zdarzenia mające postać zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi za-

grożone sankcjami określonymi w art. 163 k.k., mogące uniemożliwić eksploatację złoża również z powodu 

przekroczenia wartości dopuszczalnych efektu oddziaływań górniczych bądź z powodu uniemożliwienia 

racjonalnego wykorzystania złoża. 

Zważyć należy, że ewentualna przebudowa obiektów w celu zapewnienia im wymaganej odporności może 

okazać się niemożliwa, łączyć się z niedopuszczalną uciążliwością dla użytkowników obiektu lub być nad-

miernie kosztowna. Co więcej, zasadne jest pytanie: który inwestor, decydując się na wykonanie na własną 

rękę stosownych zabezpieczeń dla własnego bezpieczeństwa, bo był świadom zagrożeń, uzyskał od kogo-

kolwiek zwrot nakładów na profilaktykę? 

Również przedstawiciel podmiotu zamierzającego eksploatować złoże „Brzezinka 3” oświadczył, że nie 

przewiduje możliwości zwrotu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji nakładów na profi-

laktykę przez szkodami górniczymi sieci wodno-kanalizacyjnej wykonanej w ramach dofinansowanego przez 

UE projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach” na projektowanym obszarze górniczym, choć 

przez to MPWiK otrzymuje argument do wystąpienia z roszczeniem negatoryjnym. Treść art. 150 w związku 

z art. 146 ust. 1 przesądza co do zasady o tym, że na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zapobiegania szkodom 

grożącym wskutek prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Ale przed wydaniem koncesji na wydobycie, 

z chwilą, kiedy eksploatacja określonego złoża została ujęta w strategicznych planach państwa, obowiązek 

ten ciąży na Skarbie Państwa i reprezentujących go organach – na podstawie art. 146 ust. 2 – a pośrednio 

również na organach gmin górniczych – na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-



niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Oznacza to, że Skarb Państwa – nowa spółka również – zmierza do bezpodstawnego wzbogacenia się 

kosztem zagrożonych właścicieli, rażąco naruszając przepisy działu VIII ustawy PGG „Odpowiedzialność za 

szkody”. Udzielenie koncesji na wydobycie podmiotowi, który nie zamierza respektować wymogów usta-

wowych, byłoby kolejnym rażącym bezprawiem. Uchylanie się od odpowiedzialności określonej w dzia-

le VIII PGG przez podmioty zobowiązane jest zjawiskiem nagminnym, stąd uprawniony jest sprzeciw rad 

osiedli w Brzezince, Brzęczkowicach i Kosztowach oraz Rady Miasta w Mysłowicach, sprzeciw obywateli – 

właścicieli zagrożonych ruchem, który zamierza ignorować prawo. Wystąpienie z roszczeniem negatoryjnym 

nie byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby zagwarantowano prowadzenie ruchu zgodnie z ustawą. Wydanie 

koncesji na wydobycie węgla ze złoża „Brzezinka 3” doprowadziłoby do ruchu zakładu górniczego niezgod-

nego z zasadami przyjętymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. czyli działań niezgodnych z prawem. W ta-

kim przypadku nie dochodzi do żadnej modyfikacji zasad ogólnych uregulowanych w kodeksie cywilnym – 

wiąże się treść art. 222 § 2 k.c. oraz art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony śro-

dowiska. 

Konkludując, należy stwierdzić, że do zamierzonej eksploatacji może dojść lege artis jedynie w przypad-

ku, kiedy zagrożeni właściciele z własnej i nieprzymuszonej woli zrezygnują z roszczeń negatoryjnych po 

zabezpieczeniu i zaspokojeniu ich słusznych interesów, a to „uwarunkowania” zawarte w decyzji RDOŚ zi-

gnorowały zupełnie. 

Uprzejmie proszę Pana Ministra o przeanalizowanie decyzji RDOŚ, zwłaszcza że na terenie pogórniczym, 

pokrywającym się z projektowanym obszarem i terenem górniczym „Brzezinka 3” występuje, i to bezspornie, 

zagrożenie deformacjami nieciągłymi, których przyczyną są stare niezaciśnięte płytkie zroby po dokonanych 

eksploatacjach. Z tego powodu na powierzchni nieustannie tworzą się nowe zapadliska, i w związku z tym 

możliwe są tu różne scenariusze. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 
 


