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Protokół Nr 16/2016 
 

 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  
i Gospodarki Nieruchomościami  

w dniu 22 sierpnia 2016 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. 

 
Ad. 1  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 8 radnych. 
 
Ad. 2 
Protokół nr 15/2016 z 20 czerwca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie – głosowało                    
8 radnych. 
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie: 
1) zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2016 -                            

w zakresie branżowym Komisji, 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny -                      

w zakresie branżowym Komisji,  
3) upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do złożenia 

wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni 
miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach” 
– wniosek należy złożyć do końca września, łączna kwota zadania to około                  
4 mln. zł, własne środki to ok. 1,2 mln. zł. Projekt rewitalizacji parku już jest. 
Radna Janina Binda powiedziała, że na prośbę mieszkańców należałoby 
uwzględnić tam plac zabaw.  
 
Komisja jednogłośnie podjęła wniosek, aby w projekcie odnowy parku 
uwzględnić plac zabaw dla dzieci 

 

Omówione  projekty uchwał zostały zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie.  
Do pozostałych projektów uchwał ujętych  w porządku obrad dzisiejszej sesji nie 
zgłoszono uwag.  
 
Ad. 4 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Elżbieta Student omówiła sprawy 
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Powiedziała, zgodnie z nową 
umową i prognozą na dzień dzisiejszy powinniśmy wywieźć 12660 tys. ton odpadów, 
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a wywieźliśmy 16209 tys. ton. Jest to 4 tys. ton więcej. Na dziś system się nie 
finansuje. Na bieżąco prowadzimy postępowania w związku ze zmianą stawki. 
Można także zauważyć, że odpady zielone są w pojemnikach razem ze 
zmieszanymi. Będzie akcja informacyjna, że te odpady nie będą odbierane. Tam, 
gdzie mamy dowody, że odpady nie są segregowane upominamy właściciela, 
następnie zaczniemy stosować wyższe stawki.  
Przewodniczący Komisji zapytał jak mają się sprawy Koksowni.   
Pracownik Wydziału EK Irena Kurdek, że jeżeli chodzi o pozwolenie zintegrowane 
to w roku 2006 było wydane zgodnie z przepisami na 10 lat. Jednak w 2014 roku 
zmieniły się przepisy i te pozwolenia zaczęły obowiązywać  na czas nieokreślony. 
Została również wdrożona Dyrektywa Unijna i m.in. wynika z niej, że w okresie 
czteroletnim od 2014 roku Koksowania będzie musiała dostosować funkcjonowanie 
swojej instalacji do nowych przepisów. Ten termin upływałby 4 września 2018 roku.                
Z przepisów prawa ochrony środowiska wynika też, że organ właściwy do wydania 
pozwolenia był zobowiązany wezwać Koksownię do złożenia nowego wniosku                       
o pozwolenie zintegrowane. 31 sierpnia 2015 roku Urząd Marszałkowski wystosował, 
pismo, które zobowiązywało JSW do wystąpienia w terminie roku z wnioskiem                       
o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Taki wniosek póki co złożony nie został. 
Radny Michał Stokłosa zapytał jakie są konsekwencje niezłożenia takiego wniosku.  
Pracownik Wydziału EK powiedziała, że wg niej w takiej sytuacji we wrześniu                  
2018 r. wygaśnie pozwolenie, którym oni dysponują. Nie znalazła informacji jakie są 
skutki złożenia takiego wniosku po terminie.  
Przewodniczący Komisji zapytał co się dziej w sprawie pożaru wałowiska.  
Pracownik Wydziału EK powiedziała, że na dzień dzisiejszy wygląda na to,                       
że ogniska zapożarowania zostały zlikwidowane. Toczą się tam jeszcze prace 
końcowe. Termin zakończenia prac został wydłużony przez właściciela zwałowiska 
do 12 sierpnia.  A odbiór końcowy ma nastąpić 31 sierpnia.  
Radny Antoni Procek powiedział, ze kopci się tam cały czas.  
Pracownik Wydziału EK powiedziała, że w okresie pięcioletnim gwarancyjnym 
firma, która przeprowadzała to wygaszenie jest zobowiązana do badania stanu 
termicznego  z częstotliwością raz na kwartał.  
Przewodniczący Komisji przedstawił  pismo, które  przyszło z WIOŚ odnośnie 
badań jakości powietrza w tym obrębie. WIOŚ informuje, że przeprowadzenia 
wnioskowanych badań nastąpi najwcześniej na początku drugiego kwartału 2017 
roku.  
Przewodniczący Komisji poruszył temat wykaszania nieużytków. Coraz więcej 
mieszkańców zgłasza ten problem.  
Pracownik Wydziału EK powiedziała, że ona nie wie czy przepisy dają jakieś 
możliwości w tym temacie.  
Radny Michał Stokłosa powiedział, że jest już obwieszczenie nt. decyzji 
środowiskowych odnośnie budowy kaskad wodnych na terenie Bełku. Poprosił żeby 
coś więcej o tym powiedzieć.  
Pracownik Wydziału EK powiedziała, że postępowanie jest w toku. Wyjaśniła w jaki 
sposób będzie ono przebiegać. Ma tam być hodowla ryb prowadzona na potrzeby 
własne.  
Radna Janina Binda w imieniu mieszkańców poprosiła, aby bardziej rozreklamować 
ścieżki rowerowe prowadzące do Rybnika. Żeby wycofać ruch rowerowy z głównej 
drogi.  
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Przewodniczący Komisji zauważył, że nie ma możliwość aby ścieżką rowerową 
dojechać do Rybnika.  
Radny Michał Stokłosa powiedział, że w projekcie remontu drogi 925 jest 
wprowadzony ciąg pieszo-rowerowy.  
Radny Antoni Procek poruszył problem dzików niszczących uprawy oraz 
podchodzących zbyt blisko domów, co jest niebezpieczne dla mieszkańców.    
Przewodniczący Komisji szczegółowo omówił w/w problem, przedstawiając powody 
podchodzenia pod domostwa zwierzyny dziko żyjącej – duża penetracja lasów przez 
ludzi oraz więcej nieużytków rzadko wykaszanych przez właścicieli,                            
a graniczących z zamieszkałymi posesjami. Przewodniczący dał propozycję, aby 
urząd wystosował odpowiednie pismo do Koła Łowieckiego Pod Bukiem w celu 
zwiększenia odstrzału dzików w tym terenie.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie.        
                                                                                                                                                                                                                       
Protokołowała: 
Sylwia Gruszkiewicz   

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                 radny Ryszard Jonderko 


