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Protokół Nr 25/2017 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

 Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w  dniu 22 maja 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. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało  radnych.           
 

Ad. 2                        

Protokół Nr 24/2017 z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami z dnia 24 kwietnia 2017 roku, został przyjęty przy jednym głosie 
wstrzymującym – głosowało  radnych. 
 
Ad. 3 

Komisja omówiła  projekty uchwał w sprawie: 
1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu 
górniczego „Dębieńsko 1” obejmującego obszar w obrębach Czuchów i Dębieńsko, 

2) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”.  

W/w uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji poinformował, że  26 kwietnia w CKE odbył się  finał 
wojewódzkiego konkursu plastycznego „Ocalić od zapomnienia” pn. „Owady w służbie 
ludziom i światu”. Już po raz 24 MOK w Czerwionce-Leszczynach zorganizował ten 
konkurs. Impreza nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, czego dowodem jest 
mnogość nadesłanych prac. Idea konkursu doskonale odzwierciedla duży nacisk kładziony 
na edukację ekologiczną młodego pokolenia oraz obcowanie ze sztuką. Dodał,                                   
że nadesłano 837 prac ze 125 placówek oświatowych  z terenu Województwa śląskiego.  
Poinformował, że 12 maja odbył się wyjazd radnych do Komartu, gdzie można było 
zobaczyć zmodernizowaną sortownię odpadów komunalnych, zautomatyzowanie linii 
poprzez montaż separatorów optyczno-balistycznych oraz dodatkowych przenośników.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student poinformowała, że taki wyjazd zostanie 
zorganizowany także dla mieszkańców, odbędzie się on 2 czerwca i prosi, aby tą 
informację mieszkańcom przekazać. Poinformowała, że na naszym terenie gospodarka 
odpadami odbywa się w sposób prawidłowy. Jedynym problemem może być osiągnięcie 
odpowiednich poziomów recyklingu. Zostały 3 lata na to, żeby odzyskiwać 50% odpadów 
komunalnych. U nas niestety ten wskaźnik leci w dół. Dociska nas popiół i odpady zielone.  
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Radny Marek Szczech zauważył, że być może należałoby jeszcze raz skalkulować 
pewne rzeczy i zastanowić się np. nad tym czy odpady zielone odbierać w pojemnikach 
czy w workach, czy osobno zbierać popiół, czy zostawić go w odpadach zmieszanych.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy rzeczywiście mamy problem z dzikimi wysypiskami 
śmieci na naszym terenie. 
Naczelni Wydziału ZKO Adrian Strzelczyk powiedział, że dzikie wysypiska się zdarzają, 
wtedy jedzie tam pracownik ZKO ze Strażnikiem Miejskim i sprawdzają te śmieci. Często 
uda się odszukać sprawcę. Jeżeli nie, to występujemy do właściciela terenu o uprzątnięcie 
tego. W ubiegłym roku takich wysypisk było 6. W tym roku nie było jeszcze potrzeby 
wykonania zastępczego.  
Radni Antoni Procek stwierdził, że przy zbiorniku gazu przy Koksowni każdego roku                 
są pożary. 
Naczelnik ZKO powiedział, że  jest ich 5-6 w skali roku, na przestrzeni od  kwietnia                      
do maja. To są podpalenia. Po analizie stwierdzono, że są to pożary powtarzalne                               
i powstają w okresie wypalania traw.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że wzdłuż rzeki Bierawki rośnie dużo barszczu 
Sosnowskiego. 
Naczelnik ZKO powiedział, że w zeszłym roku poszło w tej sprawie pismo do Agencji 
Rolnej i zostało to wtedy wykoszone. Niestety nie ma przepisów, które mogłyby 
zobligować właściciela terenu do usuwania tego.  
Radny Michał Stokłosa zapytał co ze sprawą stawu w Bełku.  
Naczelnik ZKO powiedział, że śnięte ryby zostały uprzątnięte przez dzierżawcę, a woda 
ze stawu została spuszczona.  
Przewodniczący Komisji poinformował, że 11 maja br. miała miejsce wizja w terenie. 
Chodziło o sprawdzenie całego koryta rzeki Bierawki od ul. Majątkowej w Bełku,                            
aż do zapory Tamy w Czerwionce. Na tym odcinku stwierdzono fatalny stan koryta rzeki. 
Kilkanaście zatorów z gałęzi i powalonych drzew, co powoduje spiętrzanie lustra wody.                 
Na odcinku od Stanowic do przepustu drogowego w rejonie tzw. kotlarni, rzeka zrobiła 
sobie nowe koryto, biegnące około 50 m od rzeczywistego koryta rzeki, tworząc duże 
rozlewisko.  Z wizji zostały wykonane fotografie oraz protokół, który został przekazany do 
Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w celu podjęcia natychmiastowych 
działań mających na celu udrożnienie rzeki i przywrócenie do pierwotnego koryta. 
Dodał, że jest planowana wizja w terenie z przedstawicielami Dyrekcji.  
Naczelnik ZKO przedstawił opinię prawną dot. możliwości ubiegania się radnego                        
o dotację do wymiany źródła ciepła. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz                 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji  

       Radny Ryszard Jonderko 


