
Uchwała Nr XLIII/375/06
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce 
oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala:

§ 1

Wystąpić do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 
z postulatem podjęcia działań w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z późn. zm.) poprzez przywrócenie treści art. 97 ust. 3 cytowanej 
wyżej Ustawy, która uchyla art. 134 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 
167 poz. 1398).

§ 2

Treść uchwały przekazać do wiadomości wszystkim gminom górniczym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Sejm poprzedniej  kadencji  zmienił  ustawę –  Prawo geologiczne  i  górnicze  wprowadzając 
art.  134  ustawy  z  dnia  28  lipca  2005r.  o  kosztach  sądowych  w  sprawach  cywilnych.  Na  mocy 
powyższej zmiany skreślony został art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994   – Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96, z późn. zm.), w następującym brzmieniu: „w sprawach, o których 
mowa w ust. 1, powód nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Postępowanie toczy się na 
koszt przedsiębiorcy, chyba że roszczenie okaże się oczywiście bezzasadne”. Na mocy dotychczas 
obowiązującego  prawa  właściciele  budynków  uszkodzonych  na  skutek  szkód  górniczych  mogli 
dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym bez konieczności ponoszenia kosztów sądowych. 
Dzięki temu wielu mieszkańców Śląska poszkodowanych w wyniku intensywnej eksploatacji  węgla 
pod ich parcelami mogło bez dodatkowych barier walczyć o naprawienie szkód powstałych na ich 
nieruchomościach.
Zmiana ustawy – Prawo geologiczne i  górnicze, która wejdzie w życie z dniem 2 marca 2006 r., 
w zdecydowany sposób ograniczy tę możliwość. Nowe przepisy nakładają na poszkodowaną osobę 
obowiązek opłacenia kosztów sądowych w wysokości 5 % wartości wnioskowanego zadośćuczynienia 
już na etapie ustalenia szkody i jej wysokości. Dla zdecydowanej większości osób, których dotyczy ten 
problem, ze względu na ich relatywnie niskie dochody będzie to bariera nie do przebycia.
Przedmiotowa  sprawa  jest  dowodem  na  faworyzowanie  określonych  podmiotów,  czyli  w  tym 
przypadków zakładów górniczych,  względem niemałej  grupy mieszkańców części  kraju,  która jest 
poszkodowana  wskutek  działalności  tych  podmiotów.  Taki  stan  prawny  godzi  w  zasadę 
sprawiedliwości  społecznej.  Dlatego  należy  go  jak  najszybciej  zmienić  poprzez  przywrócenie 
skreślonego art. 97 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.   
Celem zintegrowania działań w tej sprawie przez wszystkie gminy górnicze, przedkładamy stosowny 
projekt uchwały.
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