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Protokół Nr 7/2015 
 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 31 sierpnia 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 tematu związanego z zanieczyszczeniem pyłem węglowym terenu 

przy  ul. Plebiscytowej w Czerwionce. 
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół nr 6/2015 z 22 czerwca 2015 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało                    
8 radnych. 
 
Ad. 3  
Omówienie tematu związanego z zanieczyszczeniem pyłem węglowym terenu przy  
ul. Plebiscytowej w Czerwionce. 
Cecylia Grzybek Naczelnik Wydz. E i Z przedstawiła działania jakie  były 
prowadzone w związku ze zgłoszeniem dot. zanieczyszczania pyłem węglowym 
terenu przy ul. Plebiscytowej i okolic; 
13.07. otrzymano pismo p. Hasse informujące o zanieczyszczeniu, 
17.07. funkcjonariusze Straży Miejskiej i pracownicy Wydz. Ekologii dokonali oględzin 
na ul. Plebiscytowej, 
23.07. dokonano oględzin na terenie placu składowego przy ul. Furgoła, 
29.07. pismo skierowane do WIOŚ w Katowicach, 
30.07. odpowiedź na pismo. 
Poinformowała, że WIOŚ nie ma w tej sprawie kompetencji, zakład nie posiada 
instalacji podlegających nadzorowi WIOŚ. Sprawa może być rozpatrywana przez 
Starostę, który może wydać decyzję o ograniczeniu negatywnego wpływu na 
środowisko. 
Dodała, że ustalono iż następuje emisja pyłu węglowego z placu, działalność firmy    
w tym miejscu trwa już 10 lat i jest prowadzona zgodnie z planem 
zagospodarowania. Na tym terenie od 100 lat prowadzona była działalność kopalni 
Dębieńsko, odbywało się tam składowanie węgla. 
Mieszkaniec stwierdził, że jest różnica między węglem a miałem węglowym. 
Przekazali do zbadania to co tam jest, i jest to węgiel 3 kategorii tj. pył węglowy.         
2 lata temu nie było problemu, tak duże hałdy są od 1,5 roku. OSP z Czerwionki 
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zraszała ten teren – czy posiadali na to zlecenie. Zraszanie wykonywane przez firmę 
polegało na przejechaniu koparką, która  w łyżce miała wodę. 
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza stwierdził, że są tu po to aby rozwiązać problem. 
Na pewno mamy do czynienia z pewnymi niedogodnościami w życiu mieszkańców 
ul. Plebiscytowej i okolic. Po to dzisiaj jest spotkanie z przedstawicielami firmy aby 
przedstawili propozycje rozwiązania tego problemu, aby rozwiązać to po myśli 
mieszkańców. 
Radny Bernard Strzoda poinformował, że po telefonie jaki wykonał do niego            
p. Hasse 20 lipca, 22 lipca był na miejscy aby zobaczyć co się tam dzieje. Problem 
jest, są duże hałdy, jest zapylenie. Obiecał, że ten temat przeniesie na Komisje Rady 
i to dzisiaj ma miejsce. 
Sławomir Dąbkowski Carbo-Partner stwierdził, że z żalem słucha wypowiedzi 
mieszkańców, firma jest na miejscu i wystarczyło zadzwonić, spotkać się                     
i porozmawiać. Na przyszłość prosi aby przyjść najpierw do nich. Zwrócił uwagę,      
że jest susza wszędzie pyli, trzeba by zakazać wszelkich prac polowych, bo pyli. Nie 
ma znaczenia ile jest kupek, to co leży, a jest to miał węglowy nie pyli, pyli się z dróg 
technologicznych. Przy temperaturze ponad 30o nie są w  stanie placu i dróg 
technologicznych rozmoczyć. Przez 10 lat nie było problemu, bo nie było takiej suszy. 
Spełniają wszystkie normy, ale jak jest sucho i wiatr to pył się przemieszcza. 
Ryszard Jankowski Carbo-Partner wyjaśnił, że poproszono OSP z Czerwionki aby 
polali plac i drogi. Zaproszono firmę, która czyści chodniki aby spróbowali zebrać pył 
ale firma stwierdziła, że nie ma na to szans. Próbują polewać większymi 
strumieniami, próbują problem rozwiązać. Do tej pory róża wiatrów byłą w innym 
kierunku, sadzili drzewa od strony ul. Furgoła aby to zatrzymać, w tym roku wiatr 
wieje inaczej. Jest problem i to nie jest tak, że go nie widzą, jest wola i chcą              
to rozwiązać. Od 11 lat robią to na co mają zgodę, nie zamierzają stąd odchodzić, 
sporo pieniędzy włożyli w infrastrukturę. Rozumieją słuszne żale mieszkańców,       
ale problem wynika nie ze złośliwości. 
Mieszkaniec stwierdził, że pyli z pryzm, z hałd. 
Sławomir Dąbkowski wyjaśnił, że hałdy są ubite, nie pylą, pylą drogi. 
Mieszkaniec stwierdził, że zmniejszając powierzchnię hałd, zmniejszyłoby się 
zapylenie. 
Mieszkaniec dodał, że  jak działała kopalnia były muły ale były przykryte matami    
aż po szczyt. 
Z-ca Burmistrza zaproponował spotkanie robocze w terenie. 
Radny Bogdan Knopik zwrócił uwagę, że z powodu aury rolnicy nie wykonują prac 
polowych ze względu na kurz, rok jest wyjątkowy. Jedynym rozwiązaniem jest 
polewanie. 
Sławomir Dąbkowski stwierdził, że mowa była o zielonych ekranach, natomiast 
większość mieszkańców obcina drzewa na poziomie płotu. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że z wyjaśnień wynika iż administracyjnie 
wszystko jest w porządku, ale problem pozostaje. 
Sławomir Dąbkowski zaproponował spotkanie na terenie zakładu. 
 
Komisja ustaliła spotkanie na terenie firmy Carbo-Partner 8 września 2015 r.      
o godz. 12.00. 
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Ad. 4  
Członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: 

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłaty, 
Elżbieta Student Naczelnik Wydz. GO omówiła projekt uchwały oraz sprawy 
związane z gospodarką odpadami.  
Nowa umowa będzie obowiązywać przez 45 miesięcy, chyba że wcześniej 
wykorzystany zostanie limit 57 tys. ton odpadów. Dlatego trzeba ograniczać 
ilość odpadów. Jeżeli będzie więcej odpadów bio to umowa szybciej się 
skończy. Dodała, że szacunkowa na mieszkańca przypada 360 kg odpadów 
na rok, u nas jest to 460 kg. 
Radny Michał Stokłosa zwrócił uwagę na potrzebę przeprowadzenia 
kampanii informacyjnej mieszkańców dot. zmiany stawek. Pytał czy będzie 
potrzeba zmiany deklaracji przez mieszkańców. 
Naczelnik Wydz. GO poinformowała, że kampania informacyjna będzie, już 
odbywają się konsultacje (informacja na stronie internetowej oraz konsultacje 
z Radą Pożytku). Nie ma potrzeby zmiany deklaracji przez mieszkańców. 
Radny Grzegorz Płonka stwierdził, że nastąpił podział mieszkańców na tych 
z domków i z osiedli. Z domków zostali ograniczeni i mogą tylko wystawiać      
3 worki bio, natomiast na osiedlach mało kto segreguje. 
Radny Jerzy Kapszewicz poruszył kwestie dot. wyboru firmy. 
Naczelnik Wydz. GO poinformowała, że najkorzystniejsza ofertę złożyła firma 
Komart. 
 

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszary w rejonie ul. 3 Maja, Gliwickiej  
i Generała Zawadzkiego w obrębie Czuchów, w rejonie ul. Rybnickiej              
w obrębie Leszczyny,  w rejonie boiska przy ul. Słonecznej w obrębie 
Książenice oraz działek 388/31 i 387/31 w obrębie Przegędza, 
 

3) przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar            
w rejonie cmentarza w obrębie Czerwionka, 

 

W/w projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie.  
 

Ad. 5 
Sprawy bieżące 
Cecylia Grzybek Naczelnik Wydz. E i Z przedstawiła informację o przystąpieniu 
przez gminę do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Dokument ten 
określi strategię działań na rzecz zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki 
energetycznej gminy, uwzględniając uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki 
klimatycznej, jak również czynniki lokalne, specyficzne dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. 
Przewodniczący Komisji poruszył sprawę zagrożeń jakie stwarza roślina toksyczna 
– barszcz Sosnowskiego. 
Roman Gorzawski Kierownik Ref ON poinformował, że temat jest monitorowany, 
prowadzone są działania praktykowane co roku. Nie ma zgłoszeń mieszkańców         
o zagrożeniu, czy nowych miejscach pojawienia się tej rośliny. 
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Radny Bogdan Knopik posumowano przebieg żniw i sytuację w rolnictwie               
w związku z trwająca suszą. 
Przewodniczący Komisji poinformował, o dożynkach Powiatowych, które miały 
miejsce wczoraj w Jejkowicach. 
 

Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.        
                                                                                                                                                                                                                       
Protokołowała: 
Alina Kuśka   
   

Przewodniczący Komisji 

                 radny Ryszard Jonderko 


