
UCHWAŁA NR 125/XI/2019
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 23 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu 
i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża "Paruszowiec"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 506) w związku z § 10 ust. 2 Statutu Miasta Rybnika przyjętego uchwałą 
nr 29/III/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 8120),

na wniosek grupy radnych, po zaopiniowaniu przez Komisję Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Działając w interesie mieszkańców miasta Rybnik, podzielając ich obawy, w duchu solidarności stanowczo 
sprzeciwić się przedsięwzięciu polegającemu na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża 
"Paruszowiec" na terenie gminy Rybnik.

§ 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, Posłom i Senatorom RP z terenu województwa śląskiego, Ministerstwu Energii, 
Ministerstwu Środowiska, Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju,  Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii, 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Nadleśnictwu Rybnik oraz Bapro Sp. z o.o.

§ 4. Powierzyć wykonanie uchwały Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Kiljańczyk
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Załącznik do uchwały Nr 125/XI/2019

Rady Miasta Rybnika

z dnia 23 maja 2019 r.

Uzasadnienie

Miasto Rybnik należy do tych gmin w województwie śląskim, które ze starannością i ogromną troską 
podchodzą do kwestii ochrony środowiska, walki z niską emisją, czy też rozwoju przestrzennego. Jednocześnie 
miasto jest obarczone negatywnymi skutkami wydobycia węgla kamiennego. Dotyczy to południowych dzielnic 
miasta.

Właściwy i równomierny rozwój Rybnika w perspektywie długoterminowej zapewnia przeznaczanie
i udostępnianie przestrzeni miejskiej jej mieszkańcom. Tak się stało w przeszłości w dzielnicach Paruszowiec-
Piaski, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Wielopole, czy też Rybnik-Północ. Narażenie mieszkańców Rybnika 
na negatywne skutki eksploatacji górniczej, a także ryzyko wystąpienia szkód górniczych w stosunku do 
zakładów pracy, ośrodków sportu i rekreacji, stanowi okoliczności, na jakie rybnicki samorząd nie może 
wyrazić zgody. Wątpliwości pojawiają się również w trakcie analizy schematu technicznego, oddziaływania na 
środowisko, a także harmonogramu oddania do użytkowania kopalni węgla kamiennego ze złoża 
„Paruszowiec”. Polityka energetyczna Polski, przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie, a także kierunki 
podążania konkurencyjnych rynków krajów UE, nie pozostawiają złudzeń w kontekście wydobycia węgla 
i produkcji energii na bazie tego nośnika. Tylko dywersyfikacja źródeł energii uratuje Polskę przed 
negatywnymi skutkami zbyt późnego planowania w sferze przemysłu energetycznego.

Od lat 90-tych, kiedy odstąpiono od eksploatacji węgla pod wskazanymi wyżej dzielnicami, nowe budynki 
nie wymagały zabezpieczenia przed negatywnymi wpływami eksploatacji górniczej. W wyniku planowanych 
szkód górniczych nieruchomości stracą znacznie na wartości, a spodziewane osiadania i odkształcenia terenu, 
mając na uwadze bliskość rzeki Rudy, wpłyną negatywnie na eksploatację urządzeń infrastruktury technicznej 
takiej jak: drogi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi, sieć gazowa, elektryczna i telekomunikacyjna, 
stwarzając liczne kłopoty Rybnikowi, jak również właścicielom sieci uzbrojenia. Nie bez znaczenia pozostaje 
także fakt, że teren wzdłuż rzeki Rudy, na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jest oznaczony jako teren zalewowy, a największe osiadania znajdują się także na terenie Parku 
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

W wyniku eksploatacji górniczej mogą zostać znacznie naruszone stosunki wodne na tym obszarze. 
Działalność górnicza powoduje powstawanie ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych. To przede 
wszystkim wody dołowe zawierające ogromny ładunek soli bardzo negatywnie wpływają na jakość wód 
potoków, rzek i zbiorników przez nie zasilanych, a co za tym idzie - na życie biologiczne i wartość rekreacyjną 
wód.

Swoje obawy i sprzeciw wobec tej inwestycji wyrazili również mieszkańcy dzielnic oraz przedstawiciele Rad 
Dzielnic: Paruszowiec-Piaski, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia, Wielopole, czy też Rybnik-Północ 
w wystosowanych protestach.

Podzielając obawy mieszkańców i mając na uwadze powyższe argumenty, Rada Miasta Rybnika wyraża swój 
sprzeciw wobec budowy nowej kopalni i planowanego prowadzenia wydobycia węgla kamiennego w granicach 
miasta Rybnika, ze złoża „Paruszowiec”.
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