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UCHWAŁA NR XL/241/2017 

RADY GMINY W SULMIERZYCACH 

z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie naprawy szkód górniczych w postaci niedoboru wody 

w gminie Sulmierzyce, powstałych w wyniku działalności PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna Spółka Akcyjna 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz  art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, 

poz. 935), art. 144 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1131; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1133, z 2016 r. poz. 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 202, 

poz. 1089, poz. 1215 i poz. 1566, M. P. z 2016 r. poz. 873 i poz. 888 oraz z 2017 r. poz. 868) uchwala 

się co następuje: 

§ 1. Rada Gminy w Sulmierzycach przyjmuje stanowisko w sprawie naprawy szkód górniczych 

w postaci niedoboru wody w gminie Sulmierzyce, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Rada Gminy w Sulmierzycach zaleca Wójtowi Gminy Sulmierzyce podjęcie działań 

prawnych wobec PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zmierzających do 

naprawy szkód górniczych związanych z niedoborem wody w gminie Sulmierzyce. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulmierzyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Tadeusz Kruszyński 
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Załącznik do Uchwały Nr XL/241/2017 

Rady Gminy w Sulmierzycach 

z dnia 28 września 2017 r. 

Stanowisko Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 28 września 2017r.  w sprawie naprawy szkód 

górniczych w postaci niedoboru wody w gminie Sulmierzyce, powstałych w wyniku działalności 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 

W związku z prowadzoną na ternie Gminy Sulmierzyce działalnością przez PGE Górnictwo 

i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, stwierdzić należy, iż niemal cała powierzchnia gminy 

Sulmierzyce objęta jest lejem depresyjnym. Powyższe prowadzi do obniżenia poziomu wód 

gruntowych na terenie Gminy Sulmierzyce, co z kolei jest przyczyną występowania z coraz większą 

częstotliwością niedoboru wody. W celu zapewnienia mieszkańcom gminy Sulmierzyce dostaw wody 

Wójt Gminy Sulmierzyce zmuszony jest do zakupu wody od gmin sąsiednich tj. Gminy Lgota Wielka 

oraz Gminy Strzelce Wielkie.  Z roku na rok zapotrzebowanie na wodę z w/w gmin rośnie (w roku 

2015 na zakup wody wydano kwotę 63.230,61 zł, w roku 2016 – 144.492,17 zł, a w roku 2017 do 

chwili obecnej – 128.441,45 zł). W roku 2016 podjęto próbę pozyskania wody z nowo odwierconego 

otworu zlokalizowanego w msc. Piekary (działka, na której wykonywane były wiercenia, a docelowo 

wybudowane miało być nowe ujęcie wody została zakupiona w 2015r za kwotę 59.473,11 zł). 

Wiercenia zakończono na głębokości 165m stwierdzając bardzo mały napływ wody i stabilizujące się 

zwierciadło statyczne wody poniżej dolnej krawędzi rur osłonowych. Powyższe zdyskwalifikowało 

wywiercony otwór jako studnię. Koszt opracowania dokumentacji geologicznej, wykonania odwiertu 

oraz nadzoru geologicznego to kwota 268.041,60 zł. Zlecono również, za kwotę 31.500,00 zł, 

opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na odcinku od miejscowości 

Zamoście (gmina Strzelce Wielkie) do miejscowości Dąbrowa (gmina Sulmierzyce) celem 

wspólnego, z Gminą Strzelce Wielkie, wykonywania zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę mieszkańców miejscowości położonych na terenie gminy Sulmierzyce. W roku 2017 Gmina 

Sulmierzyce udzieliła pomocy finansowej Gminie Lgota Wielka z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w miejscowości 

Krzywanice” w wysokości 118.182,00 zł oraz zleciła opracowanie, za kwotę 10.000,00 zł, 

dokumentacji projektowej dla zadania pn,, Budowa w miejscowości Ostrołęka gm. Sulmierzyce stacji 

podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej’’. Koszt budowy w/w stacji zgodnie 

z opracowanym kosztorysem inwestorskim to kwota 152.813,13 zł. 

Stwierdzić należy jednoznacznie, że obniżenie poziomu wód gruntowych na terenie gminy 

Sulmierzyce i związane z tym niedobory wody spowodowane są prowadzoną przez PGE Górnictwo 

i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna działalnością górniczą. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego 

ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane tą działalnością, a poszkodowany może żądać 

naprawienia tej szkody. Jednym, ze wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, sposobów 

naprawienia szkody jest dostarczenie wody. 

W związku z powyższym Rada Gminy w Sulmierzycach działając w interesie mieszkańców zaleca 

Wójtowi Gminy Sulmierzyce podjęcie działań prawnych wobec PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna Spółka Akcyjna zmierzających do naprawy szkód górniczych związanych 

z niedoborem wody w gminie Sulmierzyce. 


