
1 

Protokół Nr 2/2015 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 26 stycznia 2015 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. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
3. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 8 radnych. 
Protokół nr 1/2014 z 15 grudnia 2014 r został przyjęty jednogłośnie – głosowało                    
8 radnych. 
 
Ad. 2  
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie  wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony 
oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy. Oraz projektami 
uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w obrębie 
Czerwionki i Dębieńska.  

 
Ad. 3 
W sprawach bieżących: 
1. Przewodniczący Komisji poinformował, że w 2014 roku gmina przystąpiła do 

Programu Czynnej Ochrony Przyrody w Lasach Nadleśnictwa Rybnik oraz 
przedstawił jego główne cele.  
Wystosował wniosek o przygotowanie przez Wydział Edukacji informacji na temat 
Programu tj.:   

 ile palcówek bierze udział w Programie,  

 które placówki  zgłosiły chęć udziału w Programie, 

 jaki koszt Programu był w 2014 roku i jaki będzie w tym roku.  
Wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 8 radnych.  
 

2. Poruszył problem utrzymania czystości przez właścicieli zwierząt domowych. 
Poinformował, że obowiązuje w gminie Regulaminu utrzymania czystości                                    
i porządku, a  § 14 tego regulaminu mówi m. in o tym, że osoby posiadające psy, 
koty  oraz inne małe zwierzęta domowe zobowiązane są do: natychmiastowego 
usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) spowodowanych 
przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także w miejscach wspólnego 
użytkowania, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, 
terenach zielonych 
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Radna Janina Binda stwierdziła, że ludzie nie sprzątają, a właścicieli nie można 
upilnować. Być może zachęciło by ich do tego ustawienie w pewnych miejscach 
koszy na odchody wraz z łapkami. 
Radny Jerzy Kapszewicz uważa, że powinna się tym problemem zainteresować 
Straż Miejska i nakładać  mandaty.  Na pewno zasiliłoby to budżet gminy.  
Radny Marek Szczech zauważył, że w sprawozdaniu SM ani razu nie było mowy 
o tym, że choćby udzielili upomnienia za nieposprzątanie po swoim zwierzęciu. 
Radny Bogdan Knopik stwierdził, ze taki czyn trudno udokumentować, ponieważ 
każdy jak widzi SM to ucieka.  
Przewodniczący Komisji stwierdził, że należy wnioskować do SM żeby była na 
takie zachowanie uczulona.  
Radny Bogdan Knopik dodał, że w Rybniku takie kosze funkcjonują, czasy idą 
do przodu i ludzie zaczynają dbać o czystość. Dlatego i  u nas takie kosze 
powinny być.  
Komisja podjęła wniosek aby  pilotażowo zamontować kosze na odchody wraz     
z woreczkami i łapkami w dwóch miejscach w gminie: w  Czerwionce -  park przy                    
ul. Parkowej oraz  w Leszczynach na osiedlu.  
 

3. Przewodniczący Komisji wyjaśnił jak należy się zachować w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt. Powiedział, że dużo potrąconych zwierząt ginie 
na poboczach w wyniku nie udzielenia im pomocy. Jeżeli chodzi o potrącenie 
zwierzęcia dziko żyjącego to   zdarzeniu  należy poinformować policję, Straż 
Miejską lub Wydział Zarządzania Kryzysowego, który następnie przekaże 
informacje do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. Z kolei potrąconym zwierzętom 
domowym pomocy udziela schronisko dla zwierząt w Rybniku. Jeżeli chodzi                        
o padłe zwierzęta, to zobowiązany do ich usuwanie jest właściciel terenu. 
Radna Janina Binda zauważyła, że należałoby przyciąć gałęzie krzewów na ulicy 
3 Maja oraz świerk rosnący przy  ulicy Wolności na wysokości MOK.  
Naczelnik Wydziału EiZ Cecylia Grzybek wyjaśniła,  że ulica Wolności należy do 
konserwatora zabytków, musi być decyzja na przycinkę i  musi to zrobić 
profesjonalna firma, która ma kwalifikacje. Takie wnioski należy składać do 
administratora drogi.   
 

4. Naczelnik Wydziału EiZ Cecylia Grzybek poinformowała, że na wniosek 
przedstawicieli NWR Karbonia, toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze 
złoża „Dębieńsko 1”. Każdy mieszkaniec może zapoznać się z dokumentacją 
sprawy. Dokumenty znajdują się w siedzibie RDOŚ w Katowicach. Od 26 stycznia 
do 15 lutego br. można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego 
przedsięwzięcia, a organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Następnie rozgorzała na ten temat 
szeroka dyskusja i radni stwierdzili, że byłoby wskazane zorganizowanie spotkania 
z przedstawicielami NWR Karbonia oraz mieszkańcami, na którym zostałyby 
wyjaśnione wszelkie wątpliwości.  
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5. Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student poinformowała, że od 1 lutego wchodzi 
w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,                                     
i w związku z tym zachodzi konieczność zmiany pięciu naszych uchwał.  

 
6. Przewodniczący Komisji poinformował, że Biurze Rady dostępne jest 

streszczenie raportu „Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku”, 
które zawiera informacje dotyczące obszaru GiM Czerwionka-Leszczyny. Prosi                  
o zapoznanie się członków Komisji z tym dokumentem.  

 

 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 

 
Protokołowała       
Sylwia Gruszkiewicz       
        

Przewodniczący Komisji 

                 Radny Ryszard Jonderko 


