
Materiał informacyjny na posiedzenie 
 Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice  

w dniu 30 listopada 2015 r. 
 
Tematyka materiału informacyjnego: 
 
4. Rejonizacja i analiza wstrząsów górotworu występujących w mieście Katowice. Możliwość 

rozbudowy miejskiego systemu rejestracji wstrząsów przy współpracy z Głównym 
Instytutem Górnictwa. 

 

 W wyniku ustaleń z KHW S.A., od stycznia 2015 roku kopalnie przysyłają do UM Katowice 

informacje na temat zaistniałych wstrząsów górotworu o energii większej od 105 J, których ogniska 

zlokalizowano na terenie lub na pograniczu miasta Katowice.  

 Na podstawie tych informacji można podjąć próbę pewnej analizy i rejonizacji zjawiska. 

 Do dnia 20.11.2015 r. do Biura Geologii i Górnictwa UM Katowice wpłynęły informacje 

o wystąpieniu 181 wstrząsów o energii ≥ 105 J, w tym o: 

 40 wstrząsach (z tego 7 o energii rzędu 106 J) zlokalizowanych w rejonie eksploatacji        

KWK Wieczorek, na południe od dzielnicy Giszowiec i stawu Górnik, 

 83 wstrząsach (z tego 10 o energii rzędu 106 J) zlokalizowanych w rejonie eksploatacji       

KWK Murcki-Staszic, w lasach na północ i na południe od ul. 73go Pułku Piechoty, 

 11 wstrząsach (z tego 1 o energii rzędu 106 J) zlokalizowanych w rejonie eksploatacji         

KWK Mysłowice-Wesoła, na terenie dzielnicy Wesoła w Mysłowicach, 

 3 wstrząsach (z tego 1 o energii rzędu 106 J) zlokalizowanych w rejonie eksploatacji          

KWK Wujek Ruch Wujek, na obrzeżach Parku Kościuszki; 

Aktywność sejsmiczna w tym rejonie wyraźnie zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2014, 

co ma zapewne związek z zakończeniem eksploatacji ściany w obszarze górniczym 

„Katowice-Brynów”; 

 44 wstrząsach (w tym 11 o energii rzędu 106 J i 1 wstrząs o energii 4x109 J z 18.04.2015 r.) 

zlokalizowanych w rejonie eksploatacji KWK Wujek Ruch Śląsk, na terenie Starych Panewnik 

i Rudy Śląskiej (Radoszowy); 

Po wystąpieniu silnego wstrząsu w KWK Wujek Ruch Śląsk w dniu 18.04.2015 r., który był 

przyczyną katastrofy górniczej, i po zatrzymaniu ściany 7 w pokładzie 409 aktywność 

sejsmiczna w rejonie Starych Panewnik ustała, nadal jednak są odczuwane przez 

mieszkańców Panewnik wstrząsy generowane eksploatacją prowadzoną na terenie Rudy 



Śląskiej przez KWK Wujek Ruch Śląsk w obszarze górniczym „Ruda Śląska–Radoszowy”. 

 Biuro Geologii i Górnictwa UM Katowice współpracuje z Głównym Instytutem Górnictwa 

i korzysta (w ograniczonym zakresie) z danych Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej. 

Pracownicy GIG sprawują nadzór merytoryczny i techniczny nad stanowiskiem systemu kontrolno-

pomiarowego do rejestracji przyspieszeń drgań gruntu, zainstalowanym w Oczyszczalni Ścieków 

w Katowicach – Panewnikach. Jest to stanowisko mobilne i w razie potrzeby istnieje możliwość 

ulokowania aparatury w innym, odpowiednio bezpiecznym miejscu.  

 Ponadto również kopalnie posiadają swoje powierzchniowe stanowiska pomiarowe, które 

w razie potrzeby mogą instalować w rejonie najbardziej w danym momencie aktywnym 

sejsmicznie. 

 W chwili obecnej nie wydaje się więc konieczne inwestowanie w rozbudowę miejskiego 

systemu kontrolno-pomiarowego do rejestracji przyspieszeń drgań gruntu poprzez zakup dalszych 

stanowisk pomiarowych.  

 Wstrząsy górnicze występujące na terenie Katowic niejednokrotnie są odczuwane przez 

mieszkańców i powodują dyskomfort. 

Inną kwestią jest sprawa szkodliwego oddziaływania wstrząsów na obiekt budowlany. Problem ten 

jest złożony i wymaga analizy obejmującej określenie przyspieszeń drgań gruntu w miejscu 

położenia obiektu i porównanie ich z przyjętymi skalami przyspieszeń w aspekcie warunków 

posadowienia i stanu budynku. 

Mieszkańcy Katowic, którzy zaniepokojeni wstrząsami zwracają się do Biura Geologii i Górnictwa 

UM Katowice, są informowani, że wszelkie uszkodzenia budynków, które wystąpiły po odczutym 

wstrząsie, należy zgłaszać pisemnie w Dziale Szkód Górniczych właściwej miejscowo kopalni (mapa 

przedstawiająca granice obszarów kopalń, tryb postępowania oraz druk wniosku o naprawienie 

szkody do pobrania na stronie internetowej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

http://www.khw.pl/firma/likwidacja_szkod.html). Zgodnie z artykułem 144 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2015.196-j.t. z późn. zm.) z żądaniem 

naprawienia szkody może wystąpić właściciel (lub odpowiednio inny podmiot posiadający prawa 

do nieruchomości).  
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