
Przerażający raport na sesji październikowej!! 

 

 Na październikowej przedostatniej sesji tej kadencji rady miejskiej, radni otrzymali 

raport z Wydziału Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta 

w którym zawarto syntetycznie opis co grozi miastu z powodu eksploatacji górniczej: 

dokonanej i planowanej na podstawie decyzji Ministra  Środowiska udzielającej Kompanii 

Węglowej koncesji do 31 grudnia 2030roku. Skutki eksploatacji prowadzonej przez kopalnię 

Piast obejmą znaczną część miasta. Największy wpływ na układ przestrzenny będzie miało 

osiadanie terenu. 

Ni mniej ni więcej, stwierdza się w nim iż „właściwie większa część miasta znajdować się 

będzie w rejonach depresyjnych tj. położonych poniżej naturalnego lustra wody. 

W przypadku awarii systemu odwadniania lub innych ( powódź, deszcze nawalne, awaria 

zasilania- jak to miało miejsce zima bieżącego roku w innych gminach) może znaleźć się pod 

wodą”. 

O powadze treści tego raportu może świadczyć komentarz na sesji jednego z radnych , który 

stwierdził iż treść ta powinna być utajniona ponieważ jak się mieszkańcy o nim dowiedzą to 

przestaną się w Bieruniu budować!. No cóż jak widać radny bardzo się przejął tym by 

mieszkańców nie bolała za wcześnie głowa. Zastanawiam się skąd u tego radnego taka 

tęsknota za utajnianiem informacji? A może to zwykły strach przed społeczną oceną działania 

tej rady?   

Jak stwierdzono w piśmie wydziału, największe prognozowane osiadania wystąpią  w rejonie 

ul. Bogusławskiego i Kolonia Leśna- do 10m. Kilka większych niecek z osiadania terenu 

powstanie również w rejonie Potoku Stawowego i Potoku Ściernie, na wschód od ul. 

Turyńskiej, aż do torów kolejowych relacji Tychy –Lędziny oraz w rejonie ul. Wapiennej w 

Bieruniu. Wielkość prognozowanych osiadań określona została na 7,5 – 9,0 m. Kolejna 

większa niecka ( teren obniży się o ok. 7,5m) pojawi się w rejonie istniejącego stawu leżącego 

pomiędzy ulicami: Turyńską, Krakowską i Chemików. Znaczące osiadania wystąpią również 

w rejonie ul. Turystycznej w obrębie kompleksu leśnego znajdującego się na wschód od ulicy. 

Prognozuje się, iż teren ten osiądzie do 2030r. na ok.6,0m. Również w rejonie Bijasowic 

przewidywane są obniżenia terenu rzędu 7,5m. Kolejne większe obniżenia prognozowane są 

w rejonie ul. Przecznica, przy granicy z gminą Chełm Śl. W tym rejonie tern może 

osiąść o 5,5-6,0m. 

W obrębie zabudowy miejskiej największe osiadania prognozuje się w Nowym Bieruniu, na 

wschód od terenu kopalni Piast na terenie leżącym pomiędzy ul. Solecką , Wawelską korytem 

Potoku Goławieckiego. Teren ten obniży się w stosunku do obecnej rzędnej terenu o około 

7,0  -7,5 m. Znaczna część terenu gminy Bieruń znajdzie się w zasięgu oddziaływania 

górniczego, które określone jest wielkością kategorii deformacji terenu. Oznacza to, że w 

przypadku wprowadzania w tych terenach zabudowy o charakterze mieszkalnym, 

mieszkalno-usługowym czy usługowym, należy zastosować odpowiednie rodzaje 

zabezpieczeń budynków w zależności od prognozowanej kategorii przydatności. Niemniej 

jednak należy zaznaczyć, iż ze względu na płytko zalegające zwierciadło wód, prognozowane 

obniżenia, nawet o 1,0m, mogą spowodować powstanie lokalnych podtopień i nawodnień. 

Tereny te wymagać będą prowadzenia profilaktyki odwodnieniowej.  

Na potrzeby sporządzanej obecnie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego miasta Bieruń, wykonano opracowanie ekofizjograficzne. 

Uwzględniono w nim ekstremalne wielkości prognozowanych osiadań. Z tak przyjętych 

warunków wynika, że do obszarów narażonych na podtopienia i zalewania należą: 

1. Tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalno-usługowej 

położone w rejonie ulic: 

A) Chemików, Wita, Spacerowej, Romera, Sowińskiego, Solskiego, Zdrowia 



jak również osiedle mieszkaniowe wielorodzinne  przy ul. Chemików, 

B)  W  Ścierniach w rejonie ulic: Piaskowcowej, Pszennej, Dolomitowej i 

Kamiennej, 

C)  W rejonie Borowinowej, Okrężnej, Zarzyna, 

D) W Bijasowicach w rejonie : Krupniczej, Majowej, Lipcowej, Bijasowickiej, 

Jagiełły, Wiślanej, 

E)  W centrum  Nowego Bierunia w rejonie : Warszawskiej-( wraz z częścią osiedla 

mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Węglowej), Wawelskiej, Soleckiej, Barbórki, 

Remizowej, Westerplatte, Skowronków, Przecznica. 

 

2. Tereny istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjno- usługowej położone: 

A)  W rejonie ul Turyńskiej, 

B) Przy ul Warszawskiej ( nowo projektowane), 

C) W rejonie ul. Kolonia Leśna ( nowo projektowane), 

D)  Przy ul. Wiślanej ( tereny popartowe). 

3. Tereny leśne położone: 

a) W rejonie boiska sportowego KS Unia, 

b) przy ul. Chemików, 

c) przy granicy z miastem Lędziny na wschód od ul. Turyńskiej, 

d) pomiędzy miejscowościami Jajosty i Kopań ( rejon stawu Derówka) 

4. Tereny użytków rolnych położonych: w rejonie ul. Hodowlanej, na południe od ul. 

Wita, w Ścierniach, przy ul. Turystycznej i częściowo w Jajostach, w znacznej części 

Bijasowic, w rejonie ul. Soleckiej i Przecznica. 

Prognozowane osiadania terenu związane z eksploatacja będą również miały wpływ na 

zagospodarowanie terenów zieleni parkowej i sportowo-rekreacyjnych( projektowany park 

przy ul. Bijasowickiej i tereny przy ul. Barbórki, wraz z częścią Paciorkowców oraz istniejące 

tereny sportowe – KS Unia i KS Piast. 

 W podsumowaniu  można przeczytać m/m  iż „ Następstwem przyjęcia wyżej opisanych 

ekstremalnych skutków eksploatacji byłaby konieczność znacznego ograniczenia zabudowy 

miasta.” Kto podejmie się rozwiązania tej hydro-zagadki  na razie nie wiadomo, bo rada 

właśnie skończyła swą kadencję. Biorąc pod uwagę, a trudno tego nie brać w świetle majowej 

powodzi, iż wpływ  otaczających Bieruń 4 rzek będzie na tę sytuację jeszcze dodatkowo 

niekorzystnie wpływał to rysuje się obraz dość skomplikowanych układów urbanistycznych w 

nadchodzącym 20-leciu. Być może, że niedługo faktycznie pojawi się nazwa Pojezierze 

bieruńskie na mapie tego regionu a wiele z dzisiejszych  terenów mieszkalnych zostanie 

dalekim wspomnieniem. 

Pozostają pytania  na które nikt na razie nie sili się odpowiedzieć-a w świetle tego raportu 

niezbędne jest opracowanie  rzetelnej odpowiedzi na pytania- dokąd mają pójść mieszkańcy 

obecnie zamieszkujący zagrożone tereny? i kto im zapewni zwrot kosztów tej 

przeprowadzki?. Kto wyrówna straty za stracone wartości terenów budowlanych?  Jak będzie 

funkcjonowało miasto ze swoją siecią  komunalną przy takim dużym ruchu rzędnych? 
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