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Protokół Nr 21/2017 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

 Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w  dniu 23 stycznia 2017 r. 

  
 
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Ryszard 
Jonderko, który na wstępie powitał wszystkich obecnych oraz 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. Omówienie regulaminu dot. dofinansowania do instalacji mających na celu 

ograniczanie niskiej emisji w gospodarstwach domowych osób fizycznych. 
5. Omówienie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                                             
w  2017 roku. 

6. Sprawy bieżące. 
 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.           
 
Ad. 2                        

Protokół Nr 20/2016 ze wspólnego posiedzenia  Komisji Gospodarki Komunalnej                      
i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa. Leśnictwa                       
i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 12 grudnia 2016 roku, został przyjęty przy 
jednym głosie „wstrzymującym”  – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 5 

Dyrektor ZDiSK Piotr Łuc omówił głównie założenia Programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami. Wyjaśnił, że różnice w stosunku do ubiegłorocznego są                 
w tabeli w załączniku do uchwały. Koszty programu są przyzwoite. Umowę 
podpisujemy ze schroniskiem w Rybniku oraz gabinetem weterynaryjnym                              
z Gierałtowic, który obsługuje zdarzenia drogowe. Więcej środków przeznaczamy na 
dokarmianie kotów wolnożyjących. Spada ilość zwierząt przyjmowanych przez 
schronisko. Pojawiły się środki, które mogły by być przeznaczone na zabiegi 
sterylizacyjne dla kotów, ale nadal są wątpliwości czy nie naruszy to zapisów ustawy.  
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że dziś jest to wstępne omówienie programu, 
gdyż będzie on procedowany za miesiąc. Zapytał jak wygląda sprawa sprawozdań ze 
schroniska. 
Dyrektor ZDiSK powiedział, że wg umowy powinniśmy dostawać sprawozdania 
kwartalne, ale dostajemy je co miesiąc do faktury.  
Następnie Przewodniczący Komisji porównał koszty naszego programu z kosztami 
ponoszonymi przez gminy sąsiednie.  
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Ad. 3 
Komisja omówiła  projekty uchwał w sprawie: 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia                           
i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego po 
wschodniej stronie ulicy Kościelnej, 

2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym 
najemcą, 

3) przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące projektu zmian 
ustawy   z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

4) oraz projekt uchwały do wprowadzenia do porządku obrad sesji w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej służebnością 
drogową, 

które zaopiniowała pozytywnie. 
 
Ad. 4  
Przewodniczący Komisji poinformował, że 17 stycznia odbyło się spotkanie                               
u Z-cy Burmistrza, podczas którego omawiano założenia do regulaminu 
przyznawania dotacji do wymiany źródeł ciepła.  
Następnie Naczelnik Wydziału EK omówiła poszczególne punkty regulaminu. 
Najwięcej wątpliwości wzbudził zapis mówiący o tym, że w sytuacji gdy mieszkaniec 
ma możliwość podłączenia się do sieci gazowniczej bądź ciepłowniczej, dotacji do 
wymiany kotła nie dostanie.  
Naczelnik EK powiedziała, że też ma wątpliwości co do tego zapisu, jednak zależy 
nam na tym żeby osiągnąć jak największy efekt ekologiczny. 
Z-ca Burmistrza dodał, że rozszerzając możliwości i uprawnionych do dotacji 
potrzebujemy coraz więcej pieniędzy.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że żadna gmina nie podoła temu żeby wymienić 
wszystkie piece na swoim terenie.  
Radny Marek Szczech zauważył, że trwają konsultacje w Sejmiku Śląskim                         
dot. uchwały antysmogowej. Należałoby się z tą uchwałą zapoznać, ponieważ 
zawiera ona pewne rygorystyczne zapisy, do których być może będziemy musieli się 
dostosować. 
Przewodniczący RM powiedział, że należałoby wykluczyć zapis o możliwości 
podłączenia do sieci c.o. i gazu i iść swoją ścieżką. Ewentualnie nadzór prawny 
cofnie nam ten regulamin.  
Z-ca Burmistrza powiedział, że teraz regulamin jest spójny, a wykreślenie tego 
punktu zaburzy jego spójność. Naszym nadrzędnym celem jest ograniczenie niskiej 
emisji i w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane wnioski dążące do jak 
największego jej ograniczenia. Chodzi nam o to, żeby jak najwięcej kotłów zniknęło.   
 
Komisja podjęła wniosek, aby wykreślić z projektu z paragrafu 5 punkt 3, mówiący                          
o wykluczeniu z dofinasowania osób mających możliwość podłączenia się do 
instalacji gazowej lub ciepłociągu 
 
Ad. 6 
W sprawach bieżących Naczelnik EK poinformowała, że nastąpiła zmiana ustawy                 
o wycince drzew. Zezwala ona teraz na usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów 
indywidualnym mieszkańców na prywatnej działce. Jeżeli chodzi o  przedsiębiorców, 
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to będą oni musieli uiścić odpowiednie opłaty, dlatego Rada będzie musiała podjąć 
uchwałę dot. stawek za usunięcie drzew. Przedstawiła radnym przygotowane 
propozycje stawek. Komisja zaakceptowała propozycję nr 2.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że odbyło się spotkanie wyjazdowe do 
Urzędu Marszałkowskiego w temacie odpadów komunalnych, a konkretnie w sprawie 
kompostowni.  
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że kompostownia od 2018 r. musi mieć status 
regionalnej instalacji i obsługiwać 120 tys. mieszkańców. Na terenie naszej gminy nie 
jesteśmy w stanie tego warunku spełnić. Powiedziała, że 28 grudnia wydano 
rozporządzenie dot. selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które mówi 
kiedy taki wymóg zostaje spełniony. To rozporządzenie wchodzi w  życie 1 lipca br.                   
W tym rozporządzeniu jest mowa o szczególnym uwzględnieniu bio odpadów.                       
Bio odpady dzielą się na zielone i kuchenne. U nas zbieramy je do jednego 
brązowego worka. Na dziś nikt nie wie jak mamy prowadzić selektywną zbiórkę 
odpadów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem bio odpadów. Nie 
wiadomo jak ten termin zaklasyfikować. Mamy dużo nieścisłości w tym temacie.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że na dziś mamy 17 regionalnych instalacji,                              
te instalacje są na poziomie naszego Komartu. W urzędzie Marszałkowskim 
potwierdzili, że ceny wywozu śmieci w ościennych gminach są porównywalne do 
naszych poziomów. Teraz walka pójdzie o to, żeby te ceny utrzymać.  
Naczelnik GO powiedziała, że nadal odbieramy ok 1600 to odpadów na m-c,                              
z czego na dziś 83% to są odpady zmieszane – w tym popiół.  
Przewodniczący Komisji poinformował, że większość kół zwiększa odstrzały 
dzików. Nasze Koło Raróg zwiększyło o 15 sztuk. Ma w tej chwili wykonane 154 
sztuki.  
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz   
   
 
                 Przewodniczący Komisji  

       Radny Ryszard Jonderko 


