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Protokół Nr 6/2015 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 22 czerwca 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół nr 5/2015 z 4 maja 2015 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało                    
9 radnych. 
 
Ad. 3  
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 

1) zmiany w uchwały  budżetowej Gminy i Miasta na 2015 rok oraz zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny, w zakresie 
dotyczącym branżowej działalności komisji, 

2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy                                                         
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru obejmującego część sołectwa 
Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od autostrady A1, na 
południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. Miarki – możliwość wykonania 
lądowiska o długości pasa ponad 1100 m i szerokości 75 m. W tym wypadku 
gmina przygotowuje plan i ewentualnie przejmie teren od Agencji, koszty 
związane z lotniskiem będzie ponosił inwestor. 

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, 
Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk, 

4) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny           
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny – chodzi o dofinansowanie do wykonania 
dokumentacji konserwatorskiej dla kościoła w Palowicach. 

Wszystkie w/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie.  
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Ad. 4  
Sprawy bieżące 
Przewodniczący Komisji poinformował, że w ostatnim czasie odbyły się wybory do 
Izb Rolniczych. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że 30 maja odbyły się wybory delegatów do 
Śląskiej Izby Rolniczej, z naszego terenu został wybrany pan Eugeniusz Pyszny oraz 
on. Radny Bogdan Kopik został Przewodniczącym Rady Powiatowej Śląskiej Izby 
Rolniczej. Dodał, że była bardzo niska frekwencja i dobrze by było zmienić ordynację 
wyborczą. 
 
Przewodniczący Komisji zapytał na jakim etapie jest realizacja jego wniosku, który 
złożył w sprawie postawienia tablicy ogłoszeń przy targowisku  w Czerwionce, gdyż 
obecnie ogłoszenia są wieszane na chronionych przez nas kasztanowcach. Oraz jak 
wygląda realizacja jego wniosku dotyczącego zakupu czytnika czipów dla psów.  
Niestety na żaden wniosek odpowiedź nie wpłynęła.  
 
Następnie został poruszony temat wykaszania nieużytków. Są tereny, które są 
bardzo zarośnięte, co powoduje zagrożenie pożarem czy choćby rozprzestrzenianie 
się chwastów i gryzoni.  
Radny Bogdan Knopik powiedziała, że jeżeli jest skarżyciel to w tym momencie 
wydział MiG wysyła monit do właściciela terenu. 
Radny Marek Szczech dodał, że jeżeli jest to przydomowa działka to można 
koszenie wyegzekwować na podstawie Regulaminu utrzymania czystości. Jeżeli jest 
to teren rolny to robi  się już problem.  
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student powiedziała, że obowiązuje nas 
Regulamin utrzymania czystości, który jasno określa obowiązki właściciela w tym 
temacie.  
Przewodniczący Komisji stwierdził, że należy jeszcze raz dokładnie prześledzić 
zapisy regulaminu i omówić ten temat na następnej Komisji. 
 
Kolejny poruszony temat dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi. 
Naczelnik Wydziału GO wyjaśniła, że umowa, która miała obowiązywać do końca 
roku wygaśnie nam w okolicach września. Wtedy wyczerpiemy tony, które były 
przewidziane do końca roku i na te trzy miesiące braknie nam pieniędzy.  
23% w strumieniu odpadów komunalnych to odpady biodegradowalne. Na ostatniej 
sesji został ograniczony odbiór tych odpadów. Średnio na jednego mieszkańca 
naszej gminy przypada około 450 kg odpadów na rok. Zadeklarowanych mamy 
ponad 37 tys. mieszkańców.   
Przewodniczący Komisji przekazał następujące zapytania mieszkańców: 

 czy jeżeli ktoś ma kompostownik i z jego posesji nie będą odbierane odpady 
bio czy jest szansa na zmianę stawki? 

 czy jest możliwość wystawienia dodatkowych worków z bio, które zostaną 
odebrane za dodatkową opłatą? 

 czy jest możliwość zróżnicowania opłaty w zależności od ilości osób 
zamieszkujących posesję (chodzi o część opłaty dotyczącej bio). 

Skarbnik GiM powiedział, ze kalkulacja stawki jest jasno określona w ustawie i nie 
kalkuje się jej wg danej frakcji śmieci. Stawka jest za całość.  
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Sekretarz GiM dodał, że im więcej będziemy kopać w tym temacie, tym gorzej na 
tym wyjdziemy. Cały czas zbieramy doświadczenia. Nie spodziewaliśmy się,                         
że odpady bio podrożą nam opłatę. 
Skarbnik GiM dodał, że system nam się po prostu nie bilansuje.  Mamy lukę około 
450 tys. zł, która musimy pokryć z innych źródeł. A patrząc na przetargi, które odbyły 
się w okolicznych gminach to stawki poszły do góry.  
Radny Marek Szczech zapytał czy możemy tak zrobić specyfikację, żeby zachęcić 
inne formy, żeby nie okazało się, że do przetargu wystartuje tylko Komart i zaśpiewa 
nam kosmiczną cenę.  
Skarbnik GiM powiedział, że obowiązuje nas prawo zamówień publicznych oraz 
przepisy unijne, gdzie jest wszystko jasno określone. Problem w tym, że na tym 
rynku nie ma konkurencji.  
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że nowelizacja daje nam możliwość, że w 
ramach stawki możemy zlimitować cztery frakcje odpadów. Dodała, że odpady bio, 
które trafiają do systemu nie są z posesji zamieszkałych. Ludzie koszą łąki i to ląduje 
u nas w systemie. Poza tym nie ma możliwości, żeby na dzień dzisiejszy ktoś mógł 
oddać więcej worków za dodatkową opłatą. Na odpad z łąki mieszkaniec może sobie 
zawrzeć osobną umowę z Komartem. 
Radna Izabela Tesluk powiedziała, że może lepiej byłoby pobierać opłatę od 
gospodarstwa, a nie od osoby. 
Naczelnik Wydziału GO poinformowała, że wyrok sądu wyraźnie mówi, że nie 
można stawki różnicować w ten sposób, czyli od gospodarstwa domowego. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że wrócimy do tego tematu po ogłoszeniu 
przetargu. Zapytał na jaki okres będzie ogłoszony przetarg. 
Naczelnik Wydziału GO odpowiedziała, że na 45 miesięcy, gdyż jest to dla nas 
pewna stabilizacja.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy możemy zwiększyć częstotliwość odbioru 
plastików. 
Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda temat z porzuconymi śmieciami. 
Chciałby dostać na ten temat jakieś sprawozdanie. Chciałby wiedzieć ile poszło 
zawiadomień o usunięcie śmieci. Problem jest bardzo widoczny na Hasowych dołach 
i  należy go w końcu rozwiązać.  
Naczelnik Wydziału EiZ Cecylia Grzybek powiedziała, że są to tereny prywatne. 
Powiedziała, że sprawdzi to, postępowanie było prowadzone ale nie wie do końca jak 
się to skończyło. Wie, że są tam śmieci nawet sprzed 50 lat. Leżą tam nawet stare 
opony z traktora. Każdy powinien sprzątać swój teren. ZDiSK posprząta wszystko 
jeżeli będzie miał na to pieniądze – oczywiście poza terenem prywatnym.  
Radny Bogdan Knopik zauważył, że przy byłym hotelu na Młyńskiej jest bardzo 
dużo śmieci, które trzeba by uprzątnąć.  
Poprosił o wycinkę dębu przy boisku w Dębieńsku, jest on uschnięty i stanowi 
zagrożenie.  
Zapytał czy właściciel dostanie zgodę na wycinkę lipy na terenie prywatnym. 
Zapytał jak rozpocząć procedurę pozwolenie wodno–prawnego dot. Zakorytowania 
rowu na ul. Biernota 
Naczelnik Wydziału EiZ powiedziała, że trzeba znaleźć kogoś kto zrobi operat 
wodno-prawny, co kosztuje w granicach 5-6 tys. zł  
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Ad. 5 
Przewodniczący Komisji zaproponował kandydaturę radnego Michała Stokłosy na 

stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa, 

Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.  Inne propozycje nie padły. 

Radny Michał Stokłosa wyraził zgodę.  

Radny Michał Stokłosa został wybrany na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego     

Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami          

8 głosami „za” i jednym głosem „wstrzymującym” – głosowało 9 radnych. 

 

 
 
 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
                                                                                                                                                                                                                                   
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz     

 

 

Przewodniczący Komisji 

                 radny Ryszard Jonderko 


