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Koncesja na wydobywanie kopaliny. 

Obszar górniczy 
przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest 

uprawniony do wydobywania kopaliny 

Teren górniczy 
przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami 

robót górniczych zakładu górniczego 
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Eksploatacja kopaliny 

oddziaływanie na powierzchnię terenu: 

deformacje (ciąłe, nieciągłe), 

zmiany stosunków wodnych. 

wstrząsy pochodzenia górniczego, 



Zespoły porozumiewawcze 
Piotr Kujawski / Wyższy Urząd Górniczy 

Uciążliwości dla użytkowników powierzchni.. 

Skutki oddziaływania eksploatacji górniczej                    
na powierzchnię terenu. 

uszkodzenia obiektów budowlanych, 

uszkodzenia infrastruktury technicznej, 

szkody w gruntach rolnych lub leśnych (zawodnienie, osuszenie), 

straty w zasiewach, nasadzeniach i uprawach rolnych, 

uszkodzenia ruchomości, 

inne, dla których stwierdzono związek przyczynowy z ruchem zakładu górniczego. 
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Przedsiębiorca 

górniczy 

Społeczność 

lokalna 

Potrzeba 

 

 

 

współpracy 
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Geneza utworzenia Zespołów porozumiewawczych 

 

Dekret z dnia 6 maja 1953 r. Prawo górnicze 

Przedsiębiorstwo górnicze sporządza program ochrony terenów 

górniczych, który podlega uzgodnieniu z właściwym terenowym organem 

administracji państwowej stopnia wojewódzkiego i z właściwym okręgowym 

urzędem górniczym. 

Program ochrony terenów górniczych jest podstawą działalności 

przedsiębiorstwa górniczego w sprawach ochrony terenu górniczego. 
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Program ochrony terenów górniczych 

 Środki profilaktyki górniczej, niezbędne do zmniejszenia szkodliwych 

skutków działalności górniczej na powierzchni. 

 Rodzaj i rozmiary niezbędnej działalności profilaktycznej i naprawczej na 

powierzchni. 

 Niezbędne środki przewidywane na wyrównanie szkód i strat                     

w zagospodarowaniu terenu górniczego. 

 Sposób i terminy przywracania do użytku terenów przekształconych                

w wyniku działalności górniczej. 

 Kierunki przeciwdziałania i usuwania skutków działalności górniczej. 

PLAN RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO 
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Postępowanie koncesyjne 

Koncesja 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Udział gminy 
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Ruch zakładu górniczego 

zgodnie z przepisami prawa, 
 

na podstawie planu ruchu, 
 

zgodnie z zasadami techniki górniczej. 



Zespoły porozumiewawcze 
Piotr Kujawski / Wyższy Urząd Górniczy 

Ruch zakładu górniczego 

Plan ruchu zakładu 

górniczego 

Koncesja 

Projekt 

zagospodarowania 

złoża 

Właściwy wójt, 

burmistrz lub 

prezydent miasta 

Właściwy            

organ nadzoru 

górniczego opinia zatwierdzenie 

decyzje środowiskowe, 

ograniczenia wynikające             

z mpzp 
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 zakres planowanej eksploatacji górniczej, 
 

 zasięg wpływów na powierzchnię terenu oraz 

obiekty budowlane, 
 

 zakładane działania profilaktyczne i naprawcze. 

PLAN RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO 



Zespoły porozumiewawcze 
Piotr Kujawski / Wyższy Urząd Górniczy 

Przedsiębiorca 

górniczy 

Społeczność 

lokalna 

zespół 

porozumiewawczy 
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Dyrektor                              

Okręgowego Urzędu 

Górniczego 

Władze 

samorządowe  

Przedsiębiorca 

górniczy 

Zespół porozumiewawczy 
• przedstawiciele: OUG i WUG, 

  kopalń,  

  lokalnych władz samorządowych, na terenie których 

 ujawniają się skutki eksploatacji górniczej;  

• właściciele obiektów i infrastruktury technicznej w granicach terenu 

górniczego. 

file:///D:/Users/pok306/Desktop/Zespoły_WF/Porozumienie.pdf
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2017 r. - 18 zespołów 

porozumiewawczych  

dla koordynacji                   

i oceny eksploatacji 

górniczej. 

OUG Wrocław – 2 

Woj. śląskie – 16 

OUG Lublin – 1  
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2017 r. - 18 zespołów 

porozumiewawczych  

dla koordynacji                   

i oceny eksploatacji 

górniczej. 

OUG Gliwice – 8 

OUG Katowice– 4 

OUG Rybnik – 3  
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Zakres działalności zespołów porozumiewawczych 

 Analiza wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię             

w granicach miast i gmin: 

 Zalecenia i ewentualne zmiany w koncepcjach eksploatacji 

górniczej, konsultowanie planów ruchu zakładów górniczych. 

• eksploatacja dokonana i planowana, 

• wpływ na powierzchnię terenu i obiekty, 

• zakres  napraw szkód, 

• działania profilaktyczne. 
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Zespoły podejmują uchwały i formułują wnioski dotyczące między innymi: 

Zakres działalności zespołów porozumiewawczych 

Realizacja uchwał jest każdorazowo omawiana na kolejnych posiedzeniach zespołu. 

- realizacji napraw szkód w obiektach budowlanych w tym również sposobu wykonania 

budownictwa zastępczego dla poszkodowanych osób, 

- wpływu wstrząsów górniczych na powierzchnię, w aspekcie uznawania przez przedsiębiorcę 

szkód wywołanych dynamicznym oddziaływanie eksploatacji górniczej. 

- stanu realizacji robót hydrotechnicznych na określonym cieku wodnym, 

- stanu prac mających na celu podwyższenie i uszczelnienie obwałowań cieków wodnych, 

- zakresu prac związanych z rektyfilkacją budynków mieszkalnych, 

- prowadzenia prac związanych z remontem obiektów inżynieryjnych z uwzględnieniem 

zastosowania profilaktyki budowlanej w celu przejęcia prognozowanych deformacji 

wywołanych docelową eksploatacją górniczą, 



W n i o s k i 

 Działalność zespołów porozumiewawczych to dominująca a zarazem 

bezpośrednia forma współpracy urzędów górniczych z organami 

samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami górniczymi. 
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 Zespoły porozumiewawcze: 

 stanowią  platformę współpracy dla realizacji zasad zrównoważonego 

rozwoju na obszarach gmin górniczych, 

 integrują działania w celu zagwarantowania rozwoju gmin, zaspokajania 

potrzeb społeczności lokalnej, w tym minimalizacji i terminowego 

naprawiania szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych, 

ochrony środowiska, wykonywania działalności określonej w koncesji. 



W n i o s k i. 

 Celem posiedzeń zespołów porozumiewawczych jest kształtowanie 

niekonfliktowych warunków prowadzenia eksploatacji górniczej pod 

terenami gmin górniczych oraz właściwa koordynacja prac projektowych, 

profilaktycznych i naprawczych. 

Pomimo tego, że funkcjonowanie zespołów 

porozumiewawczych nie ma umocowania w przepisach 

prawa, a udział w nich jest dobrowolny to stanowią one 

obecnie najlepszą i niezastąpioną formę współpracy. 
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Dziękuję za uwagę. 


