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Protokół Nr 4/2019 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Mienia i Ładu Przestrzennego 
w dniu  25 marca 2019 roku 

  
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonej 
listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Adam 
Karaszewski, który na wstępie powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący 
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  
W związku z wcześniejszym  wnioskiem  członków komisji o przedstawienie 
koncepcji zagospodarowania zwałów płaskich, temat ten został jednogłośnie 
wprowadzony do porządku obrad jako punkt 3a – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 2     
Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 25 lutego 2019 roku został przyjęty 
jednogłośnie – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 3 
Komisja omówiła projekty uchwał w sprawie: 

1) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej w Przegędzy, 

2) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej w Stanowicach, 

które zaopiniowała pozytywnie.  
 
Ad. 3a 
Janusz Konior ekspert z Politechniki Śląskiej, przedstawił szczegółową 
prezentację multimedialną nt. rekultywacji zwałowiska odpadów poprzemysłowych 
KWK Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach. Wskazał na konieczność 
zweryfikowania pierwotnej koncepcji zagospodarowania przedmiotowych zwałów - 
zakładającej stworzenie tam bazy o charakterze sportowo rekreacyjnej - jako 
niecelowe zważywszy na:  

1) brak realizacji projektu budowy nowej kopalni przez firmę KARBONIA,  
2) negatywne przykłady tego typu zagospodarowania w innych gminach, 
3) zbyt wygórowany koszt  zagospodarowania  niewspółmierny do ewentualnych 

korzyści.  
Korzystniejszą alternatywą dla gminy było by  przekształcenie i dostosowanie  części 
tych terenów na potrzeby inwestycyjne - jest  to rozwiązanie bardziej optymalne                        
i zdecydowanie tańsze.  Jednak zwrócił on uwagę na różnego rodzaju ograniczenia 
swobody projektowania nowej koncepcji zagospodarowania w/w terenu takie jak: 
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1) konieczność odprowadzenia wody z Autostrady A1, która przy obfitych 
opadach zagraża części mieszkańcom Czerwionki,  

2) fakt iż pod powierzchnią zwałów płaskich znajdują się pozostałości po 
osadnikach mułowych,  

3) część terenu należy do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.  
Następnie radni podjęli dyskusję w tym temacie. 
Radny Bogdan Knopik zauważył,  że ZOWER realizuje projekt z 2006 roku, czyli 
obiekt rekreacyjno-sportowy. Dziś jest inna koncepcja zagospodarowania terenu. 
Pytanie czy ZOWER jest zobowiązany do zrealizowania tego projektu ,czy możemy 
zmienić koncepcję. Czy w ciągu dwóch lat ZOWER zdąży tam cokolwiek 
zrealizować.  
Janusz Konior powiedział, że koszty wg aktualnego projektu to 250 mln zł, wg nowej 
koncepcji 50 mln zł.  Brakuje tam 2 mln ton kamienia, który został wyprzedany za 
zgodą gminy do budowy A1.  
Radny Gabriel Breguła zauważył, że nawiezienie takiej ilości ton kamienia zniszczy 
nasze drogi lokalne. 
Pełnomocnik ds. PRiG powiedział, że samochody te poruszają się zgodnie                          
z przepisami ruchu drogowego.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy jest zagrożenie pozostawienia hałdy bez 
rekultywacji. 
Janusz Konior odpowiedział, że ZOWER jest za tym żeby to zrobić, ale potrzebne 
są szybkie decyzje.  
Pełnomocnik ds. PRIG Grzegorz Wolnik dodał, że nie ma tam zgody na wycinkę 
drzew, ponieważ nie ma projektu. Poza tym mieszkańcy nie chcą się zgodzić na 
wycinkę. Nikt nie robi projektu, bo nie wie co robić. I koło się zamyka. Chyba lepiej 
zrobić nowy projekt, który uwzględni wycinkę drzew ale pozwoli ochronić Czerwionkę 
przed zalaniem. 
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że należałoby wyjaśnić 
mieszkańcom zagrożenie powodziowe i celowość wycinki drzew.  
Janusz Konior dodał, że cały teren wraz z trzema pozostałymi stożkami 
krajobrazowymi jest na bieżąco monitorowany, jednak obawę wzbudza fakt,                            
iż poprzez korzystanie z tego terenu przez kierowców kładów i motorów crossowych 
doszło  do znaczącej erozji górnej warstwy tych stożków. Przełożyło się to na wzrost 
temperatury wewnątrz stożków dochodzącej do 80 stopni Celsjusza metr pod 
powierzchnią, a to może grozić ponownym zapaleniem tych zwałów.  
Przewodniczący Komisji zauważył, że być może rzędna jest za wysoka. Czy 
można zrobić to niższe? 
Janusz Konior powiedział, że technicznie nie było możliwości zaprojektować tego 
obiektu niższego. Obniżyć nie można, gdyż jest tam centralnie usadowiony osadnik, 
który może zalać całą okolicę. Poza tym teren inwestycyjny jest niższy – 265 m 
n.p.m. 
Naczelnik Wydziału PP Lucyna Król powiedziała, że wcześniej było to tak 
zaprojektowane, ponieważ Karbonia uzyskała koncesję dla składowania. Dopiero                   
w grudniu 2018 r. sprawy się wyjaśniły. Aktualnie w Studium są to tereny 
inwestycyjne, nie może tam być elektrowni wiatrowej czy paneli fotowoltaicznych,                    
a nawet obiektu sportowego.   
Radny Michał Toman zapytał po której stronie jest projekt i jaki jest następy krok. 
Janusz Konior powiedział że została zgłoszona oferta na wykonanie projektu i dla 
Gminy i dla ZOOWER-a. Jeżeli ktoś zleci projekt, to my musimy mieć konkretne 
założenia.  
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Komisja podjęła wniosek, aby podjąć działania zmierzające do wdrożenia nowego 
projektu rekultywacji tego terenu. 
 
Ad. 4 
W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji odczytał apel Rady Miejskiej                          
w Rybniku skierowany do rządu o podjęcie skutecznych działań wpływających na 
poprawę jakości powietrza w Polsce. 
Radny Marek Szczech zauważył, że dobrze byłoby poprzeć ten apel ale                                
z uwzględnieniem naszych potrzeb, gdyż uchwała ta jest skonstruowana typowo pod 
Rybnik.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował, iż z danych przedstawionych przez Radio  
90 w dniu 19 marca br. wynika, że z utworzonego w Rybniku punktu konsultacyjnego 
dotyczącego Rządowego Programu Czyste Powietrze skorzystało 900 osób ale tylko 
5 złożyło wnioski. 
 
Na koniec komisji zasygnalizowano sprawy związane z możliwością zgazyfikowania 
Czuchowa czy Książenic.  
       
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                                                                     
Sylwia Gruszkiewicz      

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

                  Radny Adam Karaszewski 


