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Pani lzabela Rajca
Przewodniczqca Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwo5ci
Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach

W zwiqzku z otzymanq interpelacjq w sprawie dzialai jakie poczynil
Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny odno6nie przejgcia terenu
zbiornika ,,Tama" wyja6niam, i2 rozmowy i korespondencja prowadzona jest
od wielu lat. W styczniu 2015 r. 6wczesne wladze Kompanii Wgglowej S.A
zlo2yly deklaracjq o przystqpieniu do regulacji stanu prawnego zbiornika
Tama poptzez wystqpienie do Wojewody SQskiego
z wnioskiem o uwlaszczenie. Skutkiem osiqgniqtych ustaleri bylo
podpisanie Protokolu Uzgodnieri 09.09.2015 r. wyra2lqcego wole
nieodplatnego przeniesienia prawa wlasnoSci teren6w stanowiqcych
nieruchomo6ci w rejonie zeki Bierawki od mostu w pasie ul. Furgola do
zapory czolowej na zbiorniku Tama. Pzedmiotem tych uzgodnieri byty
r6wnie2 inne nieruchomoSci. Prowadzony proces nabycia pzez Gminq
omawianego terenu byl oparty o przepis art. 23. ust. 1 ustawy
o funkcjonowaniu g6rnictwa wqgla kamiennego. Z uwagi na zmiany
organizacyjne w ramach administracji rzqdowej i przejqcie nadzoru nad
Kompaniq Wqglowq S.A. przez nowo powstale Ministerstwo Energii zostaly
wprowadzone dodatkowe warunki realizacji transakcji darowizny
we wskazanym trybie. Majqc na uwadze prowadzone czynno6ci
uwlaszczeniowe przez Kompaniq Wgglowq w celu kontynuacji przygotowari
do transakcji objgtej podpisanym przez strony protokolem uzgodnieri
z 09.09.2015 r. Gmina przeslala do podpisania dodatkowy protokol
z negocjacji w dniu 25.02.2016 r., w kt6rym zawarto warunki niezbgdne do
uzyskania zgody organ6w statutowych KW S.A. na jej realizacjq. Jednak2e
w kwietniu 2016 r. Wojewoda Slqski odm6wil stwierdzenia nabycia z mocy
prawa omawianych wy2ej nieruchomo6ci. Nastepnie w czerwcu 2016 r.

odbylo sig spotkanie z inicjatywy Kompanii Wqglowej S.A. w zwiqzku
z otzymanq odmownq decylq Wojewody Slqskiego w sprawie nabycia
prawa uzytkowania wieczystego m.in. na czg56 nieruchomoSci, kt6re mialy
by6 przedmiotem przejgcia przez Gming. Gmina przedstawila Kompani
Wgglowej piqc wariant6w umo2liwiajqcych nabycie nieruchomoSci,
jednakze wszystkie te warianty wymagajq zgody Wojewody wydanej
na wniosek zarzqdcy bqd2 u2ytkownika danego gruntu, czyli Kompanii
Wqglowej. W latach 2016-2017 Gmina zwr6cila sig do Kompanii Wqglowej
o podpisanie i zwr6cenie wczeSniej przekazanych protokol6w uzgodnieri



otaz przedlozenie operat6w szacunkowych okreslajqcych wartosc nieruchomosci
stanowiqcych przedmiot nabycia. Do chwili obecnej Gmina nie otrzymala material6w,
o kt6rych wyzej mowa. Ponadto do czasu uporzqdkowania spraw terenowo
prawnych pomiqdzy SRK a Skarbem Paistwa - Starostq Rybnickim ww.
nieruchomo6ci nie mogq byi przedmiotem obrotu.



Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwo6ci
Rady Miejskiej
w Czerwionce - Leszczynach

Klub Radnych Prawa i

Izabela Rajca
Gabriel Bregula
Janusz Szoltysek
Benedykt Krzf,iowski
Grzegorz Marrk

Czerwionka-Leszczyny, 22.0 1. 20 19 r.

Urzqd Gminy I Miasta
Czerwionk!^Le6zczyn,,

WplynFl/. rlr (FnFei&rii .l.ria

28, CI1, zCIi$

Szanowny Pan
Bernard Strzoda
Przewodnicz4cy Rady Miejskiej
w Czenvionce - Leszczynach

INTERPELACJA

w sprawie zbiornike Tama

Szanowny Panie Przewodnicz4cy,

Zgodnie z aktualnie obowi4zuj4cym prawem Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny nie mo2e

inwestowa6 na terenie wokol zbiornika Tama. Mieszkaicy interweniowali zar6wno u radnych Rady

Dzielnicy Czerwionka Centrum, jak i radnych Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach

w sprawie obietnic Pana Burmistrza i Pana Wiceburmixrza.l*orzy ju| w pierwszej kadencj i swego

urzedowania skladali publicznie obietnice, ze teren wokol Tamy zostanie $zej1ty za symbolicznq

kwotg. Sprawdzili6my ten fakt i okazuje sig, 2e takie obietnice padaly podczas zebran Rady

Dzielnicy Czerwionka Centrum z mieszkaricami. Panie Przewodnicz4cy, jak wygl4daj4 realne

postgpy w tej sprawie?
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