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Protokół Nr 30/2017 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 
w dniu 25 września 2017 roku 

  
 
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 9 radnych.           
 
Ad. 2                        
Protokół Nr 29/2017 z Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa                                
i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 2017 roku, został przyjęty 
jednogłośnie 9 głosami „za”. 
 
Ad. 3 
Omówiono branżowe projekty uchwał w sprawie: 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa                         
i Żorskiej w Stanowicach. 

2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej                                  
w Czerwionce-Leszczynach obręb Bełk, 

które zaopiniowano pozytywnie. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący Komisji przypomniał, że we wrześniu Regionalna Dyrekcja 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach miała wykonać czyszczenie Bierawki, zapytał czy 
zostało to zrobione. 
Naczelnik ZKO Adrian Strzelczyk powiedział, że zgodnie z ustaleniami miało to być 
już zrobione, ale nic na ten temat nie wie. Powiedział, że wykona telefon do Dyrekcji 
oraz prześle tam ponowne pismo.  
Przewodniczący Komisji poruszył temat spotkania z przedstawicielami JSW Koks. 
Przypomniał, że w 2018 r. Koksownia ma być definitywnie zamknięta i pojawił się 
pomysł, żeby zrobić tam instalację do przetwarzania słonych żużli aluminiowych. 
Pomysł ten upadł przede wszystkim ze względu na zapisy naszego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz sprzeciw mieszkańców.  
Z-ca Burmistrza dodał, że mamy oficjalne pismo JSW w tym temacie, skierowane 
do mieszkańców, że wycofują się z pomysłu, aby na terenie Koksowni powstała 
instalacja. I to stanowisko kończy dyskusje w tym temacie. Prosił, aby radni 
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prostowali krzywdzące opinie, jakoby gmina nie chciała zmierzyć się z tym 
problemem i scedowała go na Burmistrza Orzesza. Gmina chciała i musiała być 
stroną w tym postępowaniu, a gdybyśmy podjęli się wydania raportu oddziaływania 
na środowisko, to byłoby to z naruszeniem prawa. Następnie przedstawił 
harmonogram działań podjętych przez Urząd GiM w sprawie budowy instalacji                                  
do przetwarzania słonych żużli aluminiowych na terenie Koksowni Dębieńsko. 
Naczelnik ZKO przedstawił sprawozdanie z realizacji wniosków o dotacje dla osób 
fizycznych do inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła.                      
Na dzień posiedzenia Komisji zarejestrowano 297 wniosków, podpisano 137 umów, 
37 dotacji jest rozliczonych. Jeżeli chodzi o azbest, to mamy rozliczone 3 umowy.   
Przewodniczący Komisji zapytał czy mamy zinwentaryzowane budynki, które 
zawierają azbest i czy będziemy ponaglali osoby do jego usunięcia. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że nikogo nie będziemy ponaglać, gdyż mamy na to                    
12 lat, a budynki takie mamy uchwycone.  
Naczelnik ZKO zaprosił wszystkich na szkolenie dla lokalnych liderów w temacie 
niskiej emisji, które odbędzie się 27 września w godz. 15:00-17:30. 
Naczelnik Wydziału GO Elżbieta Student zapoznała radnych z informacją na temat 
gospodarki odpadami. Powiedziała, że przygotowujemy się do zmiany małego                             
i dużego regulaminu oraz do przyszłorocznego przetargu.  
Przewodniczący Komisji zapytał czy są zgłoszenia dot. dzikich wysypisk śmieci. 
Naczelnik ZKO powiedział, że wpłynęło 1 zgłoszenie, które zostało przekazane                  
do starostwa. Odpowiedzi brak.  
Radny Marek Szczech zgłosił, że w Książenicach na posesji przy ul. Wolności 
zalega sterta gabarytów. Zapytał czy poszło to do SM. 
Naczelnik Wydziału GO odpowiedziała, że SM tam była, jednak wyślemy ją tam 
ponownie. 
Radny Bogdan Knopik zapytał czy jest możliwość przekazywania np. dobrych 
mebli, które mieszkańcy wywożą do PSZOK-a, osobom potrzebującym.  
Naczelnik Wydziału GO powiedziała, że zastanawiamy się nad tym, czy nie 
wprowadzić czegoś takiego jak drugie życie odpadów. Jednak wiąże się to                             
z kosztami. 
Przewodniczący Komisji zapytał czy w związku z ostatnimi opadami deszczu 
mieszkańcy zgłaszali podtopienia. 
Naczelnik ZKO powiedział, że nie miał takich zgłoszeń. Poziom Bierawki nie był 
wysoki.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy jest potrzeba zakupienia do jakiejś jednostki 
wozu strażackiego.  
Naczelnik ZKO powiedział, że wszystkie wozy, które mają ponad 20 lat powinny 
zostać wymienione. Ale chodzi tu o finanse gminy. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz                
 

 Przewodniczący Komisji  
 

        Radny Ryszard Jonderko 


