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Bĺuľo- ÄľchĺwumDokumentacjĺ
Mĺeľniczo - Geologicznej
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.5123.1308.202r
L.ďz. 28222 l 09 l20Żl l As

Woj ewódzkĺe Pľzedsiębioľstwo RobĺĎt Dľogowych S.A.
ul. Miedziana 5

40-321Katowice

Napodstawieaľt.8i9ust. 1pkt1ustawyzďnĺa3płŹdziemika2008r.oudostępnianiuinfoľmacji
o środowisku i jego ochľonie, udziďe spďeczeństwa w oclľonie środowiska otaz o ocenach
oddziaŁywaĺĺa na śľodowisko(Dz. U. z 202I r., poz.247) oraz art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy z drua
9 czerwca 20IIr. Pľawo Geologicme i Gómicze (Dz. U. z 2020 r. poz.I064 zpőźn. zn.), po
rozpoznałiu wniosku z dľĺa02.09 .202l ľ. przesyłamy:

INFoRMACJĘ
o warunkach geologiczno-góľniczych na terenie pogóĺníczym

la ter enu.' obj ętego wnioskiem, dziaŁki ewidencyj n e nr 926 l 5, 927 l 5, 862 l 5,
Położonego.'w Katowicach, ul. Miedziana 5,
Zlokalizowanego nü podstawie dostarczonych dokumentów kartogłaJÎcznych:w skali
D

I. INF0RMACJE oGiLNE

(dot.

-

byţch obszaľów górniczych)

A) KWK,,S iemianowic e-S zopie nic e "

1.
2.
3.
4.
5.

B)
7.
2.
3.
4.
5.

Nazwa byłego obszaľu górniczego.' ,,Szopienice I''.
Nazwa byłego terenu górniczego.' ,,Szopienice I''.
Nazwa przedsiębiorcy góľníczego, zakładu góľniczego.'kopalnie istniejące w XIX i
Rodzaj eksploatowanej kopaliny.' węgiel kamienny.
Data zakończenía eksploatacjj; 1988 r.

Pole Rezerwowe KţľK,,Siemianowice"
Nazwa byłego obszaru górníczego; byłePoleRezerwoweKWK,,Siemiaĺrowice'',
Nazwa byłego terenu górniczego.' nie utwotzono
Nazwa przedsiębiorcy góľniczego, zakłaďu góľníczego.'kopalnie istniejące do I932r
Rodzaj eksploatowanej kopaliny.' węgiel kamienny
Data zakończenia eksploatacji: ok.1932r.

II. DANE GEOLOGICZNE

1. Złożeinadkłaďw granicach byłych obszaľów górniczych:

złożepol<ładowe,pokłady węgla kamiennego zalegające pod nadkładem
czwartoľzędowym i triasowym
eksploatowane pokłady: 4I8,501' 504, 506, 5I0, 615,620.

XX

w.

2

2. StľaţgľaJîai lítologia góľotwoľu do głębokościokoło100 m

od

powierzchni ze

szczególnym uwzględníeníem nadkładu:
do głębokości-40 m nadkład złoŻa, '
poníŻej warstwy karbońskie _ piaskowce i łupki íIaste z pokładami węgla.
3. Tektonika, ewentualne wychodníe uskoklíw w stľopíekaľbonu lub na powíeľzchni:
rozciąýość,waľstw górotwoľu NW-SE, upad na SW.
4. Złożainnych kopalín: bľak danych.

III. DANE GORNICZE
1. Zakłady góľnícze, w tym sqsíedníe,których działalnośćmogła mieć wpţw na teľen objęty
wníoskíem.'staľe kopalnie istniejące w XIX i XX w., KWK,,Siemianowice''.
2. Defoľmacje nieciqgłe zwiqzane z ď.ziałalnościqgórníczq.' bľak danych.
3. Dokonana płytka eksploatacja (do głębokości100 m)z nie prowadzono płytkiej eksploatacji.
4. Lokalizacja wyrobisk góľníczych majqcych połqczenie z powierzchniq: nie występują
wyľobiska maj ące połączenie z powíerzchnią.
5. Pľzebieg đokonanejeksploatacji górníczej:

pokład
s01
s10
615

IV

odległośćeĺapl.
od obiektu [mĺ
0
0
0

aľ ame tľy elĺspl o ąt acĺ i
głębokość[ml wysokośćfml
lata
1881-1905
I 30-1 50
-6,5-9,0
I 904-08
I 50-170
6,0-7,0
240-250
1,4-1,6
1923-28
p

system
z zawałem Stľopu
z zawałem stľopu
z zawałem stropu

INNE UWAGI:

Z

uwagi na bľak pełnej dokumentacji mieľniczo-geologicznej byłego oG ,,Szopienice I'' jest
możliwe, że w niniejszej infoľmacji nie wykazano wszystkich elementów dotyczących dokonanej
eksploatacji gőmiczej (stare wyrobiska mające połączenia z powierzchnią' płytkie wyrobiska),
a przedstawione wyľobiska wykazano w opaľciu o mapy przeglądowe KWK,,Siemianowice''.
Z uwagi na bľak pełnej dokumentacji mierniczo-geologicznej byłego Pola RezeľWowego KWK
,,Siemianowice'' jest możliwe, że w niniejszej infoľmacji nie vĺykazano wszystkich elęmentów
dotyczących dokonanej eksploatacji góľniczej (staľe wyrobiska mające połączenia z powierzchníą,
inne płýkie wyrobiska) a pľzedstawione wyľobiska wykazano w oparciu o mapy pľzeglądowe.
Niniejsza infoľmacja o śľodowiskunie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodaľowania terenu w ľozumieniu ar1. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenrlym (Dz.U. z202l Î.'poz.74Izpőźn.zm).
opłatę za udostępnienie niniejszej informacji w wysokości 15,50 zł (słownie:
piętnaście 5OIIOO zł), naliczono na podstawie rozporządzenía Ministra Środowiska z dnia
12listopada}}lD r. w spľawie opłat za udostępnienie infoľmacji o środowisku(Dz. U. Nĺ 2I5 z
Ż010

r.,poz.I4I5 zpőźĺ.zm.).
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