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Protokół Nr 15/2016 
 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  
i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 20 czerwca 2016 r.  
  
 Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście                         
wg załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji - radny 
Ryszard Jonderko, który powitał wszystkich obecnych.  
 
Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół nr 14/2016 z 16 maja 2016 r. został przyjęty głosami „za” i głosem 
„wstrzymującym” – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie: 

1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach – Skarbnik GiM wyjaśnił, że pożyczka jest na 
dofinansowanie zadania budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej. 
Zadanie jest już realizowane. Pożyczka jest na korzystnych warunkach. 

2) inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – uchwała jest 
identyczna jak poprzednia, jednak zmiany ustawowe spowodowały, że musimy 
ja podjąć ponownie. 

3) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały Nr X/111/11 Rady Miejskiej w 
Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 167, poz. 3095), 
poprzez wprowadzenie zwolnienia obejmującego części nieruchomości nie 
wydzielone jako działki o symbolu „dr”, ale fizycznie wykorzystywane jako 
służebność drogowa, ujawniona w dziale III księgi wieczystej – jest to 
propozycja by zwolnić z podatku służebności drogowe. Petycję należałoby 
odrzucić, gdyż nie mamy wglądu do Ksiąg Wieczystych, a nie wszędzie jest 
określona powierzchnia służebności drogowej. Zwolnienie byłoby trudne do 
zastosowania w praktyce.  

4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekty 10-17, dot. 
nieodpłatnego przejęcia od Agencji gruntów, które i tak utrzymywaliśmy.  

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości 
komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia tejże umowy – dot. dawnego budynku gospodarczego PGRu                               
w Bełku. 
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Omówione  projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
Do pozostałych projektów uchwał ujętych  w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 
zgłoszono uwag.  
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Elżbieta Student omówiła sprawy 
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Powiedziała, że wszystko 
toczy się swoim torem. Po zmianie ustawy mieszkaniec nie musi zmieniać deklaracji, 
tylko my wysyłamy zawiadomienie. I w momencie kiedy przestaje płacić musimy 
wszczynać postępowanie i wydawać decyzje. Mamy około 1300 postępowań                         
w sprawie wydania decyzji. Odpadów nadal jest bardzo dużo. Po ograniczeniu 
odbioru odpadów bio widzimy je w odpadach zmieszanych. Gęstość odpadów jest 
bardzo wysoka.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy mamy jakieś zgłoszenia w sprawie 
porzuconych śmieci. 
Naczelnik Wydziału Ekologii Cecylia Grzybek powiedziała, że jest brak zgłoszeń. 
Jest tylko sprawa torowiska, w tej sprawie postępowanie prowadzi RDOŚ, gdyż 
mamy tam odpad niebezpieczny czyli podkłady kolejowe. 
Poinformowała, że jeżeli chodzi o Cysterskie kompozycje Krajobrazowe, to nie było w 
tym temacie żadnych wniosków, a w projekcie zostały uwzględnione wszystkie nasze 
propozycje składane cztery lata temu. 
W sprawie ogłoszeń na kasztanowcach wyjaśniła, że do proboszcza i firm 
pogrzebowych poszło pismo i przyniosło to oczekiwany efekt. 
Przewodniczący Komisji zapytał czy jest możliwość dofinansowania ochrony 
kasztanowców.  
Naczelnik Wydziału Ekologii powiedziała, że Rybnik nie owija kasztanowców. Może 
przyroda sama sobie poradziła z tym problemem. Oni wygrabiają i utylizują liście> 
Musimy się zastanowić nad podobnym rozwiązanie gdyż obecne pochlania bardzo 
wysokie środki. Można by dofinansować ZDiSK, by również wygrabiali i utylizowali 
liście.  
Przewodniczący Komisji podjął temat wykazania nieużytków i realizacji uchwały 
dot. usuwania barszczu Sosnowskiego. 
Zastępca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że w sprawie uchwały zostało 
wszczęte postępowanie nadzorcze. Większość takich uchwał jest uchylana. Jest                   
w tym temacie duża luka prawna, w żadnej ustawie nie ma nakazu usuwania tej 
rośliny. Jest tylko zakaz siania i sprowadzania.  Powoduje to wątpliwość, co do 
wydania decyzji administracyjnej, bo będzie ona z uchybieniem prawnym. Wspólnie 
dokonaliśmy objazdu terenów, na których barszcz rośnie. Chcemy stworzyć wykaz                  
z numerami działek i właścicielami. Właścicielami tych terenów są agencja, nasze 
dwie jednostki organizacyjne i powiat. Przed kwitnieniem trzeba będzie sprawdzić 
czy rzeczywiście jest to barszcz Sosnowskiego, choć chcemy się pozbyć 
wszystkiego. Chcemy stworzyć program, na podstawie którego właściciele gruntów 
zaczęliby zwalczać ta roślinę. Potrwa to koło 5 lat. Barszcz należy kosić                                      
w odpowiednim terminie. Musimy problem podjąć, ale nikogo nie możemy do tego 
zmusić. Być może ogłosimy konkurs na wykonanie tego zadania. 
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Przewodniczący Komisji omówił sprawy związane ze zmianą  ustawy łowieckiej, 
która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. i zmiany jakie ona wprowadza. 
Główną jest fakt, że za szkody łowieckie będzie odpowiadał Skarb Państwa, a nie jak 
dotychczas koła łowieckie. Rolnicy będą składali wnioski o dokonanie oględzin, 
szacowanie szkód oraz ustalenie wysokości odszkodowania do właściwego 
wojewody. Wniosek może być również złożony poprzez burmistrza, który przekazuje 
go następnie wojewodzie. Koła łowieckie będą płaciły wg ilości i rodzaju zwierzyna 
jaka znajduje się w danym obwodzie, która jest przeznaczona do pozyskania                          
w planie łowieckim. Kwota zostanie podwojona, jeżeli nie wykonamy tego planu. 
Oględzin i szacowani szkód dokonuje przedstawiciel wojewody czyli rzeczoznawca, 
w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku. Odszkodowania wypłaca 
wojewoda z tzw. funduszu odszkodowawczego.  
Radny Michał Stokłosa zapytał czy koła łowieckie odtwarzają zanikające gatunki. 
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że oczywiście - sprowadzają i odtwarzają. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.        
                                                                                                                                                                                                                       
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz   

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                 radny Ryszard Jonderko 


