
UCHWAŁA NR XIX/234/16
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec przedsięwzięcia polegającego na 
udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego "Żory-Suszec 1" w granicach 

projektowanego obszaru górniczego "Orzesze"

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. 
poz.446)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Działając w interesie mieszkańców Miasta Orzesze Rada Miejska Orzesze stanowczo sprzeciwia 
się przedsięwzięciu polegającemu na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-
Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”.

§ 2. Uzasadnienie negatywnego stanowiska wobec planów eksploatacji pokładów węgla kamiennego 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejszą uchwałę przekazać Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, 
Prezesowi Rady Ministrów, Ministerstwu Skarbu Państwa, Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu 
Energii, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Nadleśnictwu Kobiór oraz Silesian 
Coal Sp. z o.o.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego Orzesze oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/234/16

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Uzasadnienie

Największa część złoża „Żory – Suszec 1” znajduje się w granicach administracyjnych miasta 
Orzesze i obejmuje tereny leśne oraz zabudowania trzech sołectw: Zgonia, Królówki
i Woszczyc. To unikalne przyrodniczo i rekreacyjnie tereny naszego miasta. W wyniku zaplanowanej 
eksploatacji górniczej na zawał prognozowane skutki spowodują:

· zniszczenie, zanieczyszczenie źródeł wód wododziału I stopnia rzeki Odry (poprzez Rudę) i Wisły 
(poprzez Gostynkę), zniszczenie pocysterskich stawów,

· zniszczenie setek hektarów lasów  pszczyńsko–kobiórskich i parku krajobrazowego Cysterskie 
Kompozycje Rud Wielkich,

· podtopienie a następnie zniszczenie nieprzygotowanych na działalność górniczą domów, znaczne 
obniżenie ich wartości,

· zalanie i zniszczenie dróg,

· ogromną uciążliwość życia mieszkańców, zwłaszcza sołectwa Królówka, którzy będą narażeni na 
szkodliwe oddziaływanie pracy szybu wentylacyjnego,

· utratę atrakcyjnych terenów pod zabudowę jednorodzinną.

Nie ma też dzisiaj żadnych gwarancji, że w przyszłości tereny eksploatacji nie zostaną powiększone 
o sąsiednie, zabudowane tereny –  zapis na str. 82 „raportu”, mówiący o możliwości zmiany zasobów 
nieprzemysłowych na przemysłowe, stwarza taką możliwość.

Podzielając obawy mieszkańców w sprawie planowanego prowadzenia wydobycia węgla 
kamiennego przez Silesian Coal Sp. z o.o.  w granicach miasta Orzesze, Rada Miejska Orzesze 
stanowczo sprzeciwia się tej inwestycji, uważając tym samym podjęcie niniejszej uchwały za zasadne.
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